
ESTADO Do AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 03/2021-SEMEDIPMT 

Aos 16 das do rm�s de dezembo do ano 2021. O MUMICIPIO DE TARTARUGALZINHO, por intermedio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.SEMED, COMO ORGAO GERENCIADOR, com sede na Av. Mae Veronica, 382-Centro- 

atanugalinho/AP- CEP: 68.990-000, neste ato representado pelo seu Gestor, o Secretário Municipal de Educaça0, 
SAMUEL DOS SANTOS SILVA, portador (a) da Cedula de ldentidade n' 014536/AP, inscrito no CPFsod o n 316.444.142 
, o Uso de suas atnbuigoes legas, resove, nos temos das Leis n 8.666/1993 en 10.520/2002, Decretos n 7.892/2013 
en 00242019. em face do Pregdo Eletrònico SRP. N° 010/2021/CPUPMT, regido pelo Sistema de Registro de Preços, 
RESOLVE REGISTRAR Os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condiçdeS: 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 
SpOss nsero8S o presene Ala oe Kegsto 0e Preco encontram embasamenio ega o c 0 

Constuiç�o Federal, nas normas definidas na Lei n.' 10.520/2002, no Decreto 10.024/2019, Decreto n° 789272013. e 
SUOSidianamentena Lein "8.b66/93, no edital e seus anexos do procedimento licitatóno deagrad0 na Modalrdade Prega0 
na toma Eletrönica. devidamente homologado no dia 16 de dezembro de 2021 oriundo do Processo Administrativo n° 

2340.024/2021-SEMEDIPMT 

1.00 08ETO: 
1.1. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICHOS PERECIVEISE NÃO PERECVEIS, PADARIA 
HORTFUNGRANJEIROS E CEREALISTA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SSTEMA MUNICIPAL DE 
ENSINO, de acordo com as especifcaçbes e quanddades descritos neste instrumento, confome abaixo. 

2. DA EMPRESA REGISTRADA: 
21. Empresa Adjudicataria: V. N. M. DA SILVA EIREU, CNPJ n* 08.423.374/0001-21, com sede na Av. Jos� de Souza 
Gomes, 459- Novo Buribzad- Macapa/AP- CEP: 68.904-060, telefone n (96) 32420530, representada por sua sócia 
proprietaria, Senhora VANESSA NAIARA MARQUES SILVA, RG n°525151-PTCIAP, CPF n 014.496.042-77. 

3.DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 
3.1.0 Orgao Gerenciador da ata de registro de preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDuCAÇÃO SEMEDIPNT. 

DOs PREOS REGISTRADOS: 
4.1. O preço, as quantdades e as especiicações do local dos produtos registrados nesta ata constam da proposta da 
empresa adjudkcaliana, que e parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 2.685.160,00 (dois milhðes, seiscentos 

e ortentae canco mil, cento e sessenta reas), conforme quadro abaxo. 

LOTE 1-PRODUTOS NÄO PEREC*VEIS 
ESpecifcação do Produto UND QTDValor RS Unit Valor RS Total 

ATOz, grupo benehiciado, classe longo fino, tipo 1, isento 
de mofo, 0dores estranhos, substancias nocivas 
coloração uniforme e caracteristca do amoz bpoI 

embaa00 em saco plastco e g contendo 
identicação do produto, marca do tabnicante. praz0 de 
vahdade, peso fiquido. MARCA: CATARINAO - BEND0 

ALIMENTOS 
Feijao tpo , canioquinha, in natura, novo, grdos inteiros 
aspecto bnihoso, iso, Isento de matena leTosa., pedras 

OU corpos estranhos, fungos ou parasitas, Iivre de 
2uTdade, secos. embalagem plasbca de 1Kg contendo 

identficaçao do produto, marca do fabricante, praz0 de 
validade, peso liquido. MARCA: DONA DE CAMIL 
ALIMENTOS. 

3Oleo de soja, tpo , classe refnado, embalagem 

Lplasbca de 900 m cada, contendo idenbficaçðo do | 

do PCT 8000 4,54 36.320,00 

PCT 4000 8,30 33 200.00 

FRASCO 3000 9,55 28.650,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 003/2021-SEMEDIPMT 



ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 

produto. marca do fabrcante. prazo de vaidade 
MARCA VILA VELHA 

Agucar cristal. especial cor clara embalagem plastca 
4de 1 Ag. contendo identhcaçao do produto, marca do 

fabricante. prazo de validade. MARCA ITAMARATI 
Bolacha de agua e sal dupla proteçao embalado 
eletronicamente, em sua composiçaão apresenta entre 
outros ingredhentes farinhe de tigo fortifceda com ferro 
e acido folico, embalagem de 4009 contendo identficaçao do produto. mata oo tabncane. pdau vaidade. peso lhqudo. Serao rejetaoos bisco0s ma 

oS uens. nao pooendo apresentar excess 
DETYA 

E qsenta quebradiço. MARCA: 

8000 33.600.00 C 4,20 

PCI 7000 3.45 24.010.00 

Fuba de miho, produzido a partr de grao de miho de 

pinera qualioa0e, proouto amaelo. de aspecto hno, 

vre oe umda0e, ontendo terTO e acdo tolico, 
emoaagem plastca tansparente de 500 gramas 
conmtendo 1denthcaçao do produto, marca do fabricante, 

prazo de vaidade. peso liquido. MARCA' NOVOMILHO. J 
Achocolatado em po instantaneo, soluve, obbdo pela 

PCI 4000 2.00 8.000.00 

mistura do cacau em po souve, aUca, mano0exUina, 
ene em po eou soro, exta consthuido de pó fno e 

homogeneo, isemto de soja ou farinha, sujdades e 
matenars estranhos. ACondioionado em pacote 0 

ponebleno, recpiente de poliebleno ou de folha de 

maores nro. resistente. vedado hermebcamentee 
mpo Contendo 4009 de peso liquido. A embelagem devera conter externamente os dadOs oe identncaçao e 

procedéncia, informação nutrioiona. numero do ole 
data de validade, quanbdade do prooUD e nunero 0o 

registro. 0produto deverà apresentar vatidade minima 
de 06 meses. MARCA APT 
Lete em po integral instantàneo, com 400gr 

ingredientes lete integra. vitaminas (A De C) e 
mineras (eO e znco) e emuisiticante lecitina de soja 
nao comtem guten. conservar em local fresco e seco. 
MARCA: CAMPONESA 
Mecedo com ovo ceracterisbces: mecamdo Bpo 
espaguete com ovos. Não deverà apresentar sujidade, | 

bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedo. 
Embalagem plasbca. ansparente, resistente, bem 

vedada, contendo 5009. isento de quakquer substància 
esttanha ou nociva A rotulagem deve conler no mino 
as seguintes infomaçbes: nome el me 
ingredientes data de validade, lote e informações 
nutricionais Fabricação måximo de 60 dias. Validade 
minimo de 10 meses. MARCA NINA 

PCT 5000 3.72 18.600.00 

PCT 7000 12.67 88.690.00 

PCT 7000 3.45 150.00 

elot upld proleçao embalado 

Sua comoosrao 2presenta ente 
10 uOS ingreoienles tannha de igo forthicada com ferro 

eac0o Oco, embalagem de, 009 contendo 

OEnuncapa 0o produp, marca do fabncante, prazo de 
| validaoe, peso liquido. Serdo rejetados biscoitos mal 

C TO00 ,45 4.1 150.00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS * O0/2021-SEMEDPIT 



PREFEITURA MUNI DO AMAPA 
SECRETAA A TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 

cOZIdos. queimados, não podendo apresentar excesso 
Ua nem se apresentar quebradiço. MARCA" | 

EITA 
Macaao, Massa para sopa com sëmola e ovos, tipo 
parauso Apresentaçao em embalagens de 500g, que 

even apresentar exteramente 0s dados de 
11 0enshcacao procedencia informaçðes nutricionais, 

numero do lole, data de valdede, quanbdade de produlo 
e atender as especihcações tecnicas da ANVISA. Prazo 

de validade de no minimo 6 meses a partr da entega 
do produto. MARCA: SANTA AMALIA. 
Macardo mivdo para sopa (argota, argohnna, ave mana. conchinha) caracterisbcas: macamdo de semolina e 
vitaminas. Nao deverà apresentar sujdades, Dolor, 
manchas Ou fragilidade a pressa0 dos 0e00S.S 
massas alimenbcias a0 serem postas na 39ua nao 
devem tunvala antes da cooçao. Nao oevem esa 
termentadas Ou rançosas. Pos-coçao a masSa nao 

12 pooera apresentar textura ou consistencia de 

empapamento. Embalagem plastca ransparente, 
resistente, bem vedada contendo 5009. Isento de 
qualquer substància estranha ou nociva. A rotulagem 
deve conter no minimo as seguines inlormaçoes: none 
eou mata ingredientes data de validade, lote e 
iniormagoes Dutricionais. Fabricaç�o: máximo de 60 
dias Validade: minimo de 10 meses. MARCA 
PE 

Soja-caraceristicas: bpo l-classe média, nova, pacote 
de 500g. de 1" qualidade, sem a presença oe graos 

13 motados eou carunchados. em embalagem plåsbca 
resistente e tansparente. Fabricaçáo: máximo de 30 

as. vaida0e: minimo de 10 meses. MARCA: FRUTA 
SUL. 

PCT 7000 4,36 30 52000 

PCT 5000 4,15 24 900.00 

PCI 4000 6,25 25.000,00 

Fiocos de miho caracterisbcas: flocos de milho. 

Ingredientes: canpca oe milho, açUca, sa, exUlo e 
mate, vitamina a vitamuna Di, vitamina DL, vitnind bo. 

vitamina bt12, vitamina C, miacina, acido foico, erro, 
14 zinco. Contem gluten. Nao devera apresentx resiouos OU impurezas. Embalagem intacta, condconad8 em 

saco de poliebleno transparente, contendo S00g de peso 

hquido. Fabcação maximo de 30 dias. Validade: 

minimo de 4 meses MARCA XODO MILH0. 
Fannha de go caracterisbcas: classificação fañinha de 

go especial. Especificidade de uso preparo de påes 
caseros Oersos bolos e Dscotos. rendimento 
satstatbno. Nao devera apresentar cor escura ou 

15 sura com outras tannhas, tormaçao de grumos 
(umdaoe), esiouos ou impurezas. Embaagem: inacta, 

ondonada em pacoes de pobetileno transparente 
ComMendo 1kg de peso hquido. Fabicaçao: maximo de 
30 dias. Validade. minimo de 4 meses. MARCA: O 

MOINHO 
16aa de mandhoca caracterisbcas gupo de farinha 
seca embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de 

PCT 4000 4,68 18.720.00 

KG 4000 16.200.00 ,05 

G 7000 6,26 43820,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇ0S N 03/2021-SEMEDIPMT 



PREFEITURA MAO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1ARTARUGALZINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO 

polebleotansparente, contenddo kg Fabrk.aço 
maxinx dke o das Validade minino de 10 meses 

MARCA DONA DE 
Colorau base fainha de milho e uricum 
caahvisbcas produto a base de larinha de miho e urURUm Nko deve apresentar sujidade, umidade, bokor. 

17re D mEa0sRDVKO, MWsura e peso inoardsfatoriko 
Embekagem mtacta condkcionedes em pacofes de polebleno tansparente contendo S009 de peso iquido. 
Fabncaça maumo de 0 dhas. Validade minino de 1 
ano MARCA DONA CLARA 
Sal rehnao - odado. caracteristcas n deve apresentar suydade, unmdade, nishuras inadequddas ao 

PCI 500 5,36 2.680.00 

18 produo Emoaagem intacta, acondickonadas em 
pacotes de polietleno tansparente contendo Tkg do peso liquido Fabncaç�o: maxino de 30 dias. Validade: 
minimo de 11 meses. MARCA MILLA 

Vinagre de acool caracterisbcas fermentado acdco de | alcool acidez 4% Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em gamafas plasticas resistentes 
19 Contendo 750 m. fabncaço: maximo de 30 dias. Validade. minimo de 8 meses. a rotulagem deve conter 

no minimo as seguintes infomações: nome elou marca, 
ingredientes, data de validade, lole e infomaçdes nuticionais. MARCA: FRUTA SUL 
ATOz parboilzado bpo 1. Caracteristcas: longo. fino. 
produto não deve apresentar graos distormes, percentual de impureza ecima de 5% (9raos queimados, pedras, cascas e carunchos), chero forte, intenso e não 

20 caraclerisbco. preparação delebca hna inadequada Embalagem deve estar intacta, acondicionada em 
pacote oe Tg. em polietleno ransparente. Fabricação: 
maximo de 30 dias. Validade: minimo de b meses. MARCA CATARINÁO. 

KG 1000 1,45 1450,00 

UND 2000 3,25 6.500,00 

KG 4000 5,72 22 880,00 

Aveia em fiocos produto obDdo atrav�s de um 
processo tecnológico adequado: lamnaçao de graos de 
avela apos dassihcaçao, descascamento e Uatados 

21 temcamente para inabvaçao enzimabca. Os graos sa 
rOCessaoo5 seguinoo ds nomas dAs Boas Pratbcas de 

Fabnicação, de modo a atender todos os padrðes de 
qualidade, sendo inoOCuO a saude e propno para o 
Consumo humano, 500 gramas. MARCA: YOKI. 
Fannha de tapoca -grossa com >00 gramas por 

22 pacote. senoo sub produto da goma de tapioca, obtida 
atavês do processo de peneira, ideal para consumo 
humano. MARCA' YOKI 
Azeite de dend� com 200 m, produto produzido a 

23 parbr do esmagamento de amèndoas da dendezeira MARCA: MARIZA 

UND 4000 7,63 30.520,00 

PCT 2000 4,82 9.640.00 

UND 1000 4,99 4.990.00 

Cafe em pó homogéneo, torradoe moido, aroma e 
sabor caracterisbcos de cafe, bpo forte, apresentação 

24 moido, Tipo embalagem a vacuo em pacote de 250 
gramas, com dala de abricaçao maxima de 2 meses 
anternores a dala de entrega De pnimeira qualidade, | 

PCT 7000 4,95 34.650.00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021-SEMEDIPNTT 



ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

contendo denthcaçao do produto, marca do fabricante. 
ta te t3Oaad e pDraro de vaNdade. selb de pureza 
da assocaçao brasilera da industha do cafe -ABIC O 
produto devera ter registro no ministeno da saüde 
aender a portana 45197 do ministeno da saude e a 
resouçao 1278 da comissao nacional de nomas e 
aoDes pd enDsCNNPA AS embaagens devem onter extemamente os da00S de denbhcaçao 
procedenca intomaçoes nuthcionass, numero de lote, 
o8t8 de vandade. quanbdade de produto. Validade 
mnima de 5 meses a partr da data de entega. MARCA' 
CAFE BRASHLEIRO - GRUPO 3 CORAÇOES 
Mapannam sa 50 gramas caractenstcas 
ngredente 
naeresterhcados, Agua. soro de Lete em P6, Leite em 
Po Desnatado, vitamna A Estabilizantes: Mono e 

Dgacenoeos de Aodos &axos e Lectina de Soja. 
2 Conservadores: Sorbato de Potassio e Benzoato o0e Sodio. Acdutante: Acd0 Cithco. AnboxidantEs Td. BHT. EDTA Aromabzante: Aroma loenbco a0 Naura, 

rantes Uncum Curcuma e Beta Caroeno 
a a mamo oe 3 dias. vaidade: minimo de 6 

meses MAKCA CLAYBOM. 
Lete de oco ete de coco om 500 m, aqua, | 
conservadores ins 202, ins 211 e ins 223, acidulante ins 

30. espessantes ins 466, ins 412 e ins 415. 
Estabilizante ins 460, emulsihcantes ins 435e ins 4/1. 

Oleos Vegetais Liquidose 

UND 2000 8.04 16.080,00 

UND 1000 6,85 6 850,00 
N3o contem giuten Em caso de soidficaç�o por baxa 

emperatura MARCA' VITA COCO. 
arca de Miho branco Tpo 1- Embalagem 500g. 

vadaoe minimo de Q meses. MARCA: SINHA 
Seea de Legumes: Erviha reidratada, batata, cenoura | 

Zsamoua (agua e sa) e estabiizate ctoreto de täcio. 
Sem gluten. Embalagem 170g. MARCA: BONARE 

29 Mho verde em conserva Embalagem 1709. MARCA: 

PCT 4000 3.16 12.640.00 

UND ZU00 3,03 6.060.00 

UND 2000 3,07 6.140.00 

30Ervha em conserva - Embalagem 170g MARCA 
STELLA DORO 

Creme de lee padronizado a 17% de gordura, terte em 

po oesnatad0 establizantes celulose microcristalinaae 
ora oe sod0 e espessantes carboximebicelutose 
Sooca. goma xantana e caragena. Porço de 159 (1 

3coihere 1/2 0e sopa) Quantda0e por porção Vaor 

energeboo 2bkCa10SK Carboidratos: 0.60 
Proleinas 0 Gorduras totais 2.69 Gorduras 
saturadas 1.69- Gorduras tans 0- Fibra alimentar: 0- 

Sodio: 12 mg Embalagem 200g. MARCA: CCGL 
3 Farinha de rosca Ingredientes Fannha de hgo, açucaa, 
Sale femento Embalagem 5009 MMARCA INAR 

UND 2000 2.35 4.700.00 

UND 2000 3,17 6.340.00 

PCT 4000 4,55 18200,00 

Cane bovina Charqueada (seca). dianteiro. composiçao 
hsica quimca centesimal aproximada dos produtos 

33 Undade-maxuma 45% capa 110 de gordura-máxima 
20% cinzas maxima-20% sa-10 a 15% Iniormaçao 
nUncona per capta 0 m valor calonco (kca-70 

KG 7000 40,12 280.840,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00/2021 SEMEDPNT 



ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

carboidratos (19) 1, proteinas g)45 gorduras saturadas (9)-3.0 de colesterdl (MG) -fibra almentar 
9-0 calcO (mg)- 16.8 de teto (mg) 0 sodico (mg) 
610, validade minima: b meses. Embalagem. Kg, soco de polbebleno a vacuo, ransparente, rolulado dontendo 
1denbihcaça0 00 produto, marca do tabricante, prazo de 

Validaoe, marcas e caimbos ohcias de acordo com as 
pOrtanas d0 miNsténo da agnicuitura DIPOA n. 304 de 
22/04/96 e n. 145 de 2204/98 da Resolução da ANVISA 
n. 105 de 19/05/99. MARCA KADÃO. 
Condimento Misto: Ingredlentes: sal, cominho, pimenta 

do reino. Embalagem: 97g. MARCA: DONA CLARA. 
35 Uva passa sem semente. Embalagem: 200g. MARCA: 

LA VIOLETERA 

PCT 2000 2,55 5.100.00 

PCT 2000 6,80 13.600,00 
TOTAL GERAL 968.390,00 

LOTE 2-AÇouGUE E CONGELADOS 
tem Especificaçao do Produto UND QTO Valor RS Unit Valor R$ Total 

Carne em cubos patnho caracteristcas: patinho. 
Caracterisbcas: congelada, sem tempero. Peça de carne 

boina, cortada em cubos de em média 15 gramas cada, 
Sem goroura (percentual admindo ate 5% por peça). 
Sem carblagens e nervosS. Came oe cOr vermetha cereja, 

| 

elastca, timme e com odor agradave. Fechada a vacuo 
não injetada Embalagem: primaria deve estar intacta, 
condoonada em secos de polipropieno reforçado, 
com 1 kg. No rotulo da embalagem deve constar peso, 
data de processamento. procedéncia. prazo de validade 

e certficado de inspeção federal (sin) ou estadual (sie). 
Fabncaçao maximo de 30 dias. Validade miínimo de 6 
meses. Deera ser ransportado em eiculo refnigerado 

OU Contorme legislação vigente. MARCA: 

MAFRINORIE 
Fle de pene -hlapia, g0, pescadinha congelado0-
caracteristcas: e de pexe, congelado, sem pele, sem 

tempero, fresoo, impo,evisoerado, descabeçado 
descamado, sem espinhas, iwe de nadaderaS. Com 
cOr, chero, sabor e lextura proprios, sem manchas 
esverdeadas. Embalagem pnmana deve estar intacta 

acondcionad8 em sacos 0e polebleno resistente com 

Tkg. Tpo pacole: compninmenio 34umm largura 160mme 
altura 20mm No rotulo da embalagem primanña deve 
consta pes0, data de processamento, procedéncia 
prazo de validade e certficado de inspeção federal (sin) 
Ou estadua (sie). Contorme legislaçao vigente: portaria 
142 de 24/07/12 inmeto e olhcio Gircula gadpoa 

26/2010 mapa (valor maximo de glaaanenlo pard 
congelado). Fabrcação: maximo de 30 dias. Validade 

minimo de 10 meses. Devera ser ransportado em 
veiculo refngerado ou conforme legislação vigente. 

MARCA: RIO JORDAO. 

38,80 620.800,00 PCT 16000 

KG 8000 
36,25 290.000.00 

3Cane bovina moida, caracleristicas: paünho moido, de 8000 30,51 244.080,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO0S N 03/2021-SEMEDIPNT 
6 



ESTADO D0 AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

primeira, congelada, sem tempero, sem gordura, sem 

rageme nervos, com coloraçao vemeha brithante, 
cndda8 vacuo nao inetada. Embalagem primarna 
oeve estar intacta, acondicionada em pacotes de 
poliebleno reforçado, com 1kg No rötulo da embalagem 
deve constar peso, data de processamento. 
procedencia, prazo de validade e certihcado de inspeção 
federal (si) oU estadual (Se). kabncaçao. maumo de J 

dias. Validade: minimo de 6 meses. Devera ser 

ransportao0 em veicuo rengerado ou conlorme 

gsiaao vigente. MARCA: MAFRIPAR, 
eeango sem oss0, carecteristcas: congelado 

Sem empero, o peito 0e rango deve ter conlornos 

Oehnidos, hmes e sem manchas, peça lisa e coloração 
clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, 
pimana, 800ndicionada em sacos de polebleno 

resistente OU bandeas de isopor revesb08s de 
poenieno, Com 1kg. protegido par embalager 

4 secundana de papello tambem revesbdo de poliebleno 
vransparente relorçado. No rotulo da embalagem 
primana deve constar peso, data de processamento, procedencia. prazo de validade e certificado de inspeção 
federal (sif) ou estadual (sie). Fabncaçao maum0 08 30 
dias Validade de no minimo 10 meses. Dever ransportado em veiculo refnigerado ou contorme 

egisiaçao vigente. MARCA: AURORA 

KG 

no 22,00 176.000,00 8000 
PCT 

30 

TOTAL GERAL 
1.330.880,00 

LOTE3-PADARIA 
Especificago do Produto Pão de cachoro quente e ou frances caracterisbcas: 

UND OTD Valor RS Unit. Valor R$ Total 
tem 

recante c0, tamanho uniforme e boa 

San de aca, acondicionada em 

unidadec dsrene, Contendo até 30 

PcoNE doncaçao. 1 da. MARCA:| 

påo de 50 

PCT bU00 18,75 112.500,00 

TOTAL GERAL 
112.500,00 

LOTE4-HORTIFRUTIGRANJEIROS Especificação do Produto 
Cenoura caracternsbcas tecnicas Classe média, tipo 
especia, pesando ente 0 a 140 gramas a unidade. 
Composiçao das raizes de 12 17 cm de comprimento e 
4.5 Cm 0 iameuro Devem apresentar as 
es cutva berm dehndas, estarem 
S09cdnene 0esenVOMdas, na0 enhosas. bem 
tormadas, impas, com coloraçao undlorme, ivre de 

oaros mecanicos, nsiologicos, pragas e doenças e starem em penertas Condiçoes maturaçao. Embalagem plastica contend0 ebqueta com a 

aTDValor RS Unit Valor R$ Total 
UNO 

KG 000 5,60 11.200.00 
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identdficaçãoe peso do produto. 
Ovos vermelhos ou brancosde galinha, frescos. tamanho médio ou supenor, pesando no minimo 55 g Dor unidade, contorme decreto lei n 3748 de 1207/93. 

2 Deve esta embalado em cama descartavel, com 
capacidade para uma duzia, com identfhicação do produtore prazo de validade. Embalagem secundaria 
caixa de papelao reforçada, devidamente lacrada com Ma adesivae idenbticada com rótulo 

CUBA 2000 10,00 20.000,00 

omate grupo oblong0 ou redondo, grau medio de 
amadurecimenlo (1omale salada), casse média ou 
rande, de S0 a 90 mm de diametro ransversal d0 fruto, bpo especia. pesando de 100 a 200ga unidade. Deve 
apresentar as caracterisbcas do cultbvar bem formadas. linpas, Com coloraç0es propnas, iIvres de danos 
mecanicos, hsiologico5, pragas e doenças e esta em pentertas condiçðes de conservaça0e maturaça20 Batata inglesa nova lavada. grupol ou ll, ciasse 2, bpo especial (de 45 a 85 mm de diameto tansversal). pesando ente 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as caracterisbcas do cutbvar bem definidas, 4estarem hsiologicamente desenvolvidas, bem formadas, 
com coloração própna, ivre de danos mecánicos, hsiolbgicos, pragas e doenças e estarem em perlertas condiçbes de conservação e maturaçao. Embaagem plasbca contendo ebqueta com a identhicação e peso do 

produto. 
Cebola de cabeça graúda, de 1 qualidade, classe 04 
(de 70 a 90 mm de diameto transversa. bpo especia, pesando enre 100 a z00 g a unidade. Deve apresentar 5 a5 caracterisbcas do culbvar bem formadas, impas, com 

coloraçoes próprias, fvres de danos mecanicos, 
fisiolbgicos. pragas e doenças e estar em perfertas 
condiçbes de conservaça0 e maiuraa0. Alho nobre. Caracterisbcas tecnicas: tp0 especia, 
classe b. Deve apresentar as caracterisbcas d0 cutbvar 6 E Ehndas, estar hsiologIcamente desenvolvido, 

KG 2000 9,00 18.000,00 

KG 3000 6,00 18.000,00 

KG 4000 6,18 24.720,00 

P S00 9.50 4.750.00 indeiro, sadio e isento de substäncias nocivas à saúde. 
Deve estar embalado em sacos de plastco de até 500 
gramas. 
Beterraba in natura. 1' qualidade. Deve apresentar as 

caracleristcas do culbva bem formadas, limpas, com 
7 coloraçbes proprias, livres de danoS mecanicOS, 

hsiologicoS, pragas e doenças e estar em perfeitasS 
Condigoes de conservaçao e maturaçao. 

Maça in natura 1 qualdade. Deve apresentar as caractensbcas do culbvar Dem lormädas, Wmpas, com Coloraoes propras, ves de danos mecancos. 
thsiologicos. pragas e doenças e estar em perfertas 

Conoigoes 0e Conservaça0 e maturaçao 
Abacate in natura 1 qualidade. Deve apresentar as 

9 caracterisbcas do cutbvar bem tormadas, Iimpas, Com 

Coloraçoes proprias, vres de danos mecanicos, 

KG 4000 4,90 19.600.00 

KG 4000 6,01 24.040,00 

KG 4000 7,00 28.000,00 
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hsiológicos, pragas e doenças e esta em perfeitas 
ondigoes Ce conservaçao e maur0. 

Mamao in natura 1 qualidade Deve apresentar as 

Caracterisbcas do culbvar bem lomadas, limpas, com 
10 coloraçdes propñas, livres de danos mecanicos, hsiologicos. pragas e doenças e estar em perfeltas 

condigoes de conservaça0 e maturaço. 
Tangerina in natura. 1" qualidade. Deve apresenter as 

caracteristbcas do cutbvar bem tormadas, impas, com 
11 Coloraçbes prÒprias, livres de danos mecanicos, 

hsiologicos. pragas e doenças e estar em perfeitas 

condições de conservaça0 e maturë880. 
Polpas de rutas congeladas (maracuja, acerola e 
abacaxi) Embalagem ransparente conlendo 1kg. Com 

12 dados de identificaxão do produto, marca do fabricante. prazo de validade, peso iquido e de acordo com as 

| normas eOu resoluções da Anvisa. 

KG 4000 7.00 28.000.00 

KG 4000 9,00 36.000,00 

KG 4000 10,27 41.080,00 

TOTAL GERAL 273.390,00 

DA ASSINATURA DE TERMOS E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS O8JETOS: 0S 8sinatura desta Ala de Registo de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a SEMEDIPMT 
convocara a empresa cuo preço toi registrado. 

A ecrearia Muncipal de Educaçao SEMEDPMT. por intemedio de seu representante tarà a solictação do 
fornecimento do produto mediante emisso de ordem de compra, cujo conteu00 devera estar de acordo com as 

especihicaçobes constantes do Termo de Relerência 
5.3. A empresa signataña fica obigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de 

Preços. 
5.4. Ao assinar a Ata de Registo de Preços, a empresa signatania obnga-se a entegar todos os produos adjudicados, na 

meora em que or solctado o, pedidos e confome as especifcabes e condides conbdas no Edital e em seus anexos, e na proposta apresentada. prevalecendo, no cas0 de divergéncia, as espechcações e condiçbes do edital 
S5 A nota e empenho serà enmtda de acordo com o quanttatvo solicitado peBa Secretaria Municipal de Educação 
SEMEDIPMI. 

6. DAS 0BRIGACÓES DAS PARTES 
6.1. Consbtuem obrigações da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (Orgäo gerenciador), al�èm das condições do 
Edital de Licitação e seus anexos: 

a) Gerencia a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que sohcitado, da empresa 
registrada, para atendimento as necessidades da Administaça0, obedecendo aos quanttabvos defnidos no Edital da 

LICIlaçao 
D Nothcar a contatada de qualquer imegularidade econtada no fornecimento dos produtos; 
c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprova que 0S preços registados permanecem 

CcompauveiS com os prabcados; 

0)Conduzr 0S procedimentos relatvos a eventuais negociaçbes dos preços registados e à aplicaçao de 
penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 
62. Consttuem obrigaçbes da empreaa registrada, além das contidas no edital de licitação o seus anexos: 

a) ASSinar esta ata, nos prazos delerminado0S 

D Inorma,no prazo maximo de 05 (cinco) dias ulels, quanto à acetação ou ndo do fornecinmento a outro drgåo 
da Adminsuação Poblica, nao parbcipante deste registo de preços, que venha a manifestar o interesse em udlizar o 
presenle ausle, 

c) Fornece. sempre que solicitado. no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notficaçao.
documentaçào de habilitaçãoequalificação cujas validades encontem-se vencidas 

) Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como. endereços, telefones, e-mai 
entre outros. 
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7.0O PAGAMENTO: 
arto serà efetuado em moeda corente nacxonad. pOr meio de ordem bancàra, ao tgkesamnoj da to m 

Fodera recebmento da Nota Fscal aomoanhada dordorumentos de requlardate tza jurto a Fannda oer,Estadua e Municipal Sequridade Social- INSS. FGTSe Certdo Neqatva de Dtttos Trabalhestas e devdarerte 
esta0a pelo hsca do Contrato, que terâ o prazo de ah 02 (dois) dhis ites para anacA t aprva da uTertajn 
apresentada pelo lornecedor 
a aso sega etectado qualquer problema na documentao referente a regularidare fsal, erà tzesn yan paa 
regulara Findo este em permanecendo a inércia da CONTRATADA a mesma serà apenada cm renan aamatua 
e multa prevista em capitulo propro, 

S Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor enquanto pendente de iquidaçao de quaquer obrigaro fnancera 
que Ihe tiver sido imposta, em virtude de penalia20e ou ina0npenid d 14. Qualquer aaso ocorido na apresentação da Nota Fisca, ou dos documenios exigios CofTO GOS paa paE por parte da CONTRATADA, importara em prorrogação automábca d0 prazo de vercrnero 0a ooa0 

8. DA VIGENCIA: 
aA Aa e Regsro de Preços lera vigéncia de 12 (doze) meses. a partr do cumprimento dos requisitos de pubicdae 
oca,estara integranente condicionada às clausulas do Edital, independertemente de tanscricao, inchuidas evertas 
prorogayóes contorme estabelecido pelo art 12, caput, do Decreto 7 892/13 e art. 15,53, 1, da Le 866/92. 

9.DO CONTROLE E DAS ALTERAÇOES: 
reasregstados poerdo ser revistos em decorecia de eventual reduao dos preços prabcados o mercado ou 

de tato que eleve o custo dos servços ou bens registrados, cabendo a0 orgao gerenciador promover as negociaçoes un 
a0s lornecedores, observadas as disposiçbes conbdas na aiea g 1,an ga Le R3.22 e 1912, e coniorme at 1/, 
do Decreto 7892/13. 

2Corrovaa a reduao dos pregos prabcados o mercado, nas mesmas condites do regstro e definido o novo preco ATe2ela Admsado, 0s fonecedores registados serdo convocados pela Secretaria urnicpa de 
Educação-SEMEDIPMT para ateração, por aditamento, oS valores regstados na Ala, mantendo sempre o mesmo objeto 
colado, na quaidade e nas especificaçdes indicadas na Proposta. 

3an rero repstado tornar-se superi preço orabicado o mercado por motvo superveniente, o orga 
erencedor convocara os tornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores prabcados pelo mercado 
S4. AS empresas regisrad8s que nao acetarem reduar seus preços aos valores prabica00s pelo mercado serao liberados 

0o cooromso assumdo., sem apicaão de penalidade, 
9.5. A ordem de dlasshcaço das empresas licitanes que acetarem reduzir seus preços a0s valores de mercado obsenvara 

a dlasoicaao ongina. 

9.6. Guenoo o preço de mercedo tornar-se superior 0s preços registados e a hctante, mediante requemento 
OEdamerte comprovado, ndo puder cumprr o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Lberar o fornecedor do compromisso assumióo, sem aplicação da penalidade, confrmando a veracidade dos 
moDvOs eogrovanlessena00s, Se a comunicação oCoTer antes do pedido de fornecimento; e. 

b) Comvocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
c) Nao havendo èxto nas negociabes, o órgao gerenciador devera prOceder à revogaçao da Ata de Regsto de 

egos, 80uando as medidas cabiveis para obtencão da contrataco mait va Evogaga0 da Ata de Registro de 

9.7. As alteraçbes decorentes da revisão dos preços serão publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Diario Ofcial da 

Uniäo quando couber. 

10.D0 CANCELAMENTO DA ATAEIDU DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 10.1. A Fla de Registo de Preços deverà ser cancelada 

a) por tazdo de interesse púbico, ou 
b) a pedido da empresa licitante, quando este não puder cumprir com as suas obigaçbes descritas no Edtal e no 
Anexo I, desde que seja devidamente justhcado, em raz2o de caso lorturto Ou lorça ma0r, bem como condiçbes 
de mercado que o mpossibiliem 

102. A empresa kotante tera seu Regstro na Ata cancela00. por intermedo de processo admnsratvo espechco. 
assegurado o comtadnoro e a ampla defesa, e cas0 nao cumpra a0s seguintes termos 

a) descumprr as condigóes da ata de regsto de preços 
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D nao rerar a nota de empenho ou instumento equivalente no prazo estabelecido pela Adrninistração, sem 
justficabiva aceitave 

nao acertar reduzir o seu preço registado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pratbcados 

mertado, ou 
) sofrer sanção prevista nos incisos ll ou V, art. 87, da Lei n' 8.666/13, ou no at T dalein 10 5202022 

0 cacelamento do registro de preços do prestado do serviço será devidamente autuado no respectvo processo 
donsuatO e ensejara aditamento da Ata pelo órgåo ou entidade responsáel, que deverá informar aos demais licitantes 

suraoos a nova ordem de registro. procedendo-se posterior publicação do Ato no Diario Oficial do Municipio e no Diario 
Ofcial da Uniäo quando couber 

11. DAS SANÇOES ADMNISTRATVAS: 
1.Com fundamento no artgo 7 da Lei n 10520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo 
OE E (CinCo) anos, garanuda a ampla defesa, sem prejuizo das cominaçóes legais e muita à icitante e a adjudicatana 

que 
11.1.1. Nao rebrar ou não acetar a nota de empenho, quando convocada dento do prazo de validade de sua 

proposta, 
11.12. Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 
11.1.3. Apresentar documentaçao talsa; 

1.1.4.Ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
11.1.5. Nao manbver a proposta 
11.1.6. Falhar ou fraudar na execuçao do contrato 
11.1.7. Comportar-se de modo inidöneo 
11.1.8. Fizer decleraçdo false 
11.1.9.Cometer frauoe hsca, 

11.2. A empresa estarà sujeta à mutta de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contataç�o quando incorer em 

Uma das hipóteses da condiçao antenor, 
11.3. Pela execução totaB ou parcial do objeto deste Pregão, a Secretarña Municipal de Educação SEMED poderà 

garanbda a delesa prea. apicar a empresa vencedora as seguintes sançðes: 
113.1. Advert�ncia -por escrito; 

11.3.2. Muta moratonia de 0,2% (dois décinmos por cento) por dia de atraso na execuçäo do contrato, tomando por 
base o valor giobal do respecbvo tem, 

11.3.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectvo item 
11.4.0 ataso inyusthicado na execuçdo do contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderà ensejar a rescis�o do 
contrato. 
11.5. As mutas aplicadas serdo descontadas dos crédtos da contratada ou, na impossibidade, recolhida no prazo de ate 
15 (quinze) dias, da data da comunicação ofcial e, caso näo cumprida, serão cobradas judiciaimente. 
11.6. Compete a Secretana Municipal de Educação-SEMED, a aplicação das penalidades previstas no Edital, facutada a 

elesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notficação. 

11.. Da apica das penalidades previstas nos (tens11.1 e 11.2) caberà recurso, no prazo de 05 (cinco) dias iteis, 
contados da nouhcação que sera dirigido à autoridade superior, por interm�dio da que praticou o ato, a qual poderà 
reconsiderara sua decisao, Ou, faz�-lo subir devidamente informados. 

12. DO FORO: 
12.1. Os itigios decorrentes deste procedimento licitatório serão drimidos no oro da comarca de Tartarugalzinho/AP, pela 
Jusbga Estadua ou Federa, contorme a ongem dos recursos orçamentarños previstos para a despesa. 

13. DA PUBLICIDADE: 
131.0 extralo da presente Ata de Registo de Preços será putblicado no orgao da Imprensa Ofcial do Municipio -D.0.M.e 
ensa Ofcial da Unido - D.OU. quando coube, conforme o disposto no parágraBo üunico do art 61 da Lei n* 

8666/1993. 

14. DAS DISPOSIÇOES GERAIS: 
14.1.0 registo de preços obyeto desta ata e a sua assinatura pelas partes nao geram para o Municipio de Tartarugalzinho 
a o0mgayao 0o servngo medizta do obeto ftado, independentemente da estmatva indicada no Edtal e seus anexos 
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142.A empresa signatana desta ata cujo preço e registado. deciara estar cernte de suas obrigaçbes pan ma MT, nos 
emos oo Edta. Temo de Reterència e da sua praposta que passam a faze pate da prserte zae a regr reaes 
ente as pates. para tbdas os hns 

14.3. Desoe que devidamente justfcada a vantagem a Ata de Regsro de Preços. durante sua gncia pooera ser 
Ubhzada po qualquer drgåo ou enbdade da Admnstação Pubica que nao ternha patcpado do proceomeb oc. mediante anuència do orgåo gerenciador nos temmos do art 22 do Decretom7 892/2013 
aes adconasa ue se relere o tem anterior ndo poderao exceder por orgao ou endae a 50 
eapor cent) dos uartatvos dos itens do instumento cowocatbro e regstados na ata de regsto de praçpra o orgao gerenciador e org�os partcipantes 
uanavo decorrente das adesdes a ata de registro de prepos ndo podera exceder, na totalidade. ao quintuple do 

a caa rem regstado na ata de registo de preças para o orgao gererciadore orgáos partcpartes ndependenlemente do numero de orgäos näo pardcipantes que aderrem 

Eedaa presiao de sevigos por empregados da empresa que sejam parentes ate o tercero grau de embros ueoes da Seoretaia Municipal de Educaräo - SEMED observando-se no que couber as restres reiatvasa 

ae ent ords da Adninistação pubica direta ou indreta federal. estadual distitai ou municpa AS emas conóiçdes estao consignadas nos seguintes documentos que s�o parte desta ata independentemente de 

tanscncao: 
a) Edtal de Lictaç�o. 

bemo de Referència. comrespondente ao Anexo I do Fdtal G Praposta da emoresa registrada e PManiha de Custos e Fomação de Preços. ajustada ao utmo ance do pregãc. 
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em tës vias de igua eor e oma para p0s os 

ns de direto. 

Orgão gerenciador 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMEDIPMT 

SAMUEL DOS SANTOS SILVA 

Secretano Muncpal de Educaçdo 
Decreto n 003/2021 GABPMT 

VANESSA NAIARA MARQUES SILVA 
Empresa V. N. M. da Silva Ereli 

CNPJ: 08.423.3740001-21 

TESTEMUNHAS 

P 

CPF 
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