PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2016.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2016.
O Município de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, Inscrito sob CNPJ n.º 76.968.064/000142, com sede a Rua Paraná n.º 983 – Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
o Senhor DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, brasileiro, casado, inscrito sob CPF/MF n.º 171.895.27915, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão para Registro de Preços Nº 062/2016, resolve registrar preços da
empresa MAESTRO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob
nº. 22.895.723/0001-39, com sede na Rua Padre Mello, n.º 777, CEP: 86.400-000, na cidade de
Jacarezinho - Paraná, neste ato representado pelo Senhor LUIZ FERNANDO BRUNHARI,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado a Rua Professor Rodrigo Octávio 55 – Fundos - na Jacarezinho - Paraná, portador do RG n.º 10.529.030-6 SSP/PR e inscrito no
CPF/MF sob n. 066.461.819-77, conforme especificações e condições constantes no Edita e
seus Anexos, no Termo de Referencia e na Proposta de Preços, independentemente de
transcrição, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à
luz da legislação que rege a matéria.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para possível aquisição de gêneros
alimentícios e artigos para festa conforme solicitação da Secretaria de Educação, conforme
especificações previstas em edital e seus anexos e quantidades estimadas constantes desta
ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VIGENCIA
01- Os preços registrados terão validade até 31/12/2016 e estão relacionados no anexo I.
02- Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços serão fixos e irreajustáveis.
03- Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do
Decreto n.º 7.892/2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
01 – O registro do fornecedor será cancelado quando:
1.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
1.2 – Não entregar o objeto no prazo estipulado, sem justificativa cabível.
1.3 – Não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no art.
7.º da Lei 10.502/2002.
02 – O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 1.1, 1.2 e 1.4 do item 01
desta cláusula será formalizado por despacho do PREFEITO MUNICIPAL, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
03 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
3.1 – Por razão de interesse público; ou
3.2 – A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
01 - Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial n.º 065/2016 e a proposta apresentada
pela empresa.
02 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 10.520/2002 e
8.666/93 e suas alterações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Ribeirão do
Pinhal – Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Ribeirão do Pinhal, 24 de junho de 2016.

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHA 01:
FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
CPF /MF: 033.182.809-09
ASS.: __________________________________

LUIZ FERNANDO BRUNHARI
CPF: 066.461.819-77

TESTEMUNHA 02:
MAURO FRANCISCON
CPF /MF: 473.011.209-15
ASS.: _____________________

ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO DA ROCHA:_______________
OAB N.º 35546
DPTO JURÍDICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016.
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2016.
LOTE 01 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS PARA FESTA ( DIA DAS CRIANÇAS)
VALOR R$ 6.481,31
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

QTDE

DESCRIÇÃO

MARCA

Abacaxi Pérola; Fruto maduro, integro e firme, sem Ceasa
10 unid. marcas ou defeito; Sem manchas e sinais de
deterioração.
Achocolatado em pó composto por: Açúcar, Certano
cacau, extrato de malte, sal, leite em pó
01 fardo desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1,
B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e
aromatizantes. Fardo com 24 pacotes de 400g.
Açúcar cristal de origem vegetal, constituído
Doce
fundamentalmente por sacarose de cana-deGrão
açúcar; Isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais, em
embalagem plástica, transparente e resistente
03
contendo validade e procedência; Aspecto:
fardos sólido com cristais bem definidos.
Composição
básica
centesimal:
sacarose
concentração mínima de 99,6 %; sais minerais
concentração máxima de 0,10 %; umidade
máxima de 0,07 %; outros componentes 0,23 %.
Fardo com 6 pacotes de 5kg.
Açúcar Refinado Amorfo; Designação: açúcar União
refinado
de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-deaçúcar;
Composição
básica
centesimal:
02
concentração de sacarose mínima de 99,5 %;
fardos
concentração de glucose e frutose máxima de 0,4
%; concentração de sais minerais máxima de 0,2
%; umidade máxima de 0,3 %. Cor: branca; Fardo
com 10 pacotes de 1kg.
Ameixa preta seca. Frutos submetidas a processos
Zaeki
de secagem natural ou artificial; Sem caroço; A
03 kg
granel; Não apresentando mofo, excesso de
umidade ou impurezas.
Amido de milho preparado a partir de matérias- D”Mille
primas sãs, limpas e isenta de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais e vegetais. Livre de
fermentação, não podendo estar rançoso e com
umidade máxima de 14% p/p; Em caixa de
papelão fina, acondicionada internamente em
10 unid
saco de papel impermeável ou saco de
polietileno atóxico;
resistente, termossoldado;
Validade mínima de nove (09) meses a partir da
data de fabricação, que não poderá ser superior
a quinze (15) dias da entrega: Embalagrem com
500g.
Bala mastigável composta por: açúcar, xarope Santa fé
20 pcts. de glicose, gordura vegetal hidrogenada, amido
modificado, sal, acidulante ácido cítrico,

UNIT

TOTAL

3,99

39,90

130,0
0

130,00

70,00

210,00

36,90

73,80

29,99

89,97

3,10

31,00

8,99

179,80
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08

09

10

11

12

13

14

estabilizante lecitina de soja, aromatizante e
corantes; Sabor: Frutas Sortidas; Pacote com 600g.
Batata inglesa. Especial, lisa, com coloração e Ceasa
tamanho uniformes. Isentos de manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou
10 kg
outros defeitos que possam alterar sua aparência
e qualidade. Livre de resíduos e fertilizantes. De
colheita recente.
Caldo de galinha em tablete, composto por sal, Kitano
gordura vegetal hidrogenada, amido, extrato de
levedura, carne de galinha, corantes natural de
cúrcuma
e
caramelo
e
aromatizante;
Consistência firme, prensada; Tabletes de
aproximadamente 19,5 gramas cada, embalados
10 unid.
individualmente em papel impermeável, e
revestidos em caixa de papel fino; Validade
mínima de nove (09) meses a partir da data de
fabricação, que não poderá ser superior a quinze
(15) dias da data de entrega. Embalagens
contendo 6 tabletes.
Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Marfrig
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades,
50 kg
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10%
de gordura deve ser isenta de cartilagens e de
ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses,
com registro no SIF ou SISP – embalagem de 1kg.
Chantilly. Emulsão fluida esterilizada através de Amélia
processo UHT, a base de gordura vegetal, sabor
adocicado característico a chantilly; Composto
por: Água, óleo de palmiste hidrogenado, açúcar,
sal, umectante sorbitol, estabilizantes caseinato de
sódio,
celulose
microcristalina,
20 litros carboximetilcelulose, lecitina de soja, citrato
trissódico, fosfato dissódico, emulsificantes éster de
ácido
graxo
de
mono
e
diglicerídeos,
monoglicerídeos, ésteres de mono e diglicerídeos
de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico e
corante natural urucum e cúrcuma; Sabor:
Tradicional
Chocolate Meio Amargo composto por: Açúcar, Neilar
liquor cacau, manteiga de cacau, leite em pó,
gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e
02 unid. ricinoleato de glicerila e aromatizante. CONTÉM
GLUTEN. Contem traços de amêndoa, amendoim,
avelã, castanha-de-caju e castanha-do-Pará.
Barra de 1kg.
Granulado de chocolate composto de Açúcar,
Dori
gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó,
20 pcts.
glucose de milho, farinha de soja, sal e
emulsificante lecitina de soja. Pacotes de 150g.
Coco ralado desidratado produzido pela polpa Sococo
20 pcts
de coco ralado parcialmente desengordurado,

5,79

57,90

1,30

13,00

12,49

624,50

11,99

239,80

27,99

55,98

4,50

90,00

4,50

90,00
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15

16

17

18

19

30 unid.

20 unid

10 unid.

04 unid.

10 unid.

desidratado, conservante, sem adição de açúcar.
Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas,
livres de matéria terrosa, parasitas, detritos animais
e vegetais.
Aparência: cor, cheiro e sabor
próprios; grânulos soltos, secos e brancos .
Embalagem: filme de poliéster metalizado com
polietileno, termossoldado. Pacote de 100 g.
Creme de leite. Composto por creme de leite e
Líder
estabilizante fosfato dissódico; Elaborado a partir
de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre
de fragmentos vegetais não comestíveis de
parasitas e de detritos animais e vegetais. Isento
de sabores e odores estranhos à sua composição.
Cor, sabor e odor característicos; Validade mínima
de 12 meses a partir da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 dias da data de
entrega; Acondicionado em latas isentas de
ferrugem, amassadas ou qualquer outro defeito.
Peso: 350 gramas.
Doce de leite pastoso, composto por leite, Frimesa
açúcar, aromatizantes naturais, bicarbonato de
sódio e amido de milho, não ultrapassando os 2%
previstos na NTA 56, fabricado com matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa,
parasitas, e em perfeito estado de conservação.
Composição
Nutricional
mínima
de
60%
carboidrato, 2% de lipídio e 6% proteína.
Embalagem de 500g.
Ervilhas previamente debulhadas, envazadas e Goiás
pré-cozidas em líquidos de cobertura apropriada, verde
submetida a processo tecnológico adequado
antes ou depois hermeticamente fechado. A
embalagem em lata recravada e esterilizada
deverá estar livre e amassados e manchas
ferruginosas, contendo validade mínima de 06
meses partir da data de entrega. Lata de 200g.
Emulsificante e Estabilizante Neutro composto por:
Dona
Água; Estabilizantes: monoglicerídeos de ácidos
Nene
graxos destilados e sal de ácidosgraxos e
Emulsificantes: monoestearato de sarbitana e
monoestearato de sarbina polioxietileno. Pote de
200g.
Extrato
de
tomate.
Extrato
obtido
da Elefante
concentração da polpa de tomates maduros
escolhidos, sem pele e sem sementes. Isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Podendo conter adição de 01% de
açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de
sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e
vegetais Aparência: massa mole, cor vermelha,
cheiro e sabor próprios. As embalagens não
devem
estar
abauladas,
amassadas
ou
enferrujadas; Validade mínima de 06 meses a
partir da data da entrega. Latas de 850g

3,90

117,00

2,49

49,80

2,00

20,00

5,99

23,96

8,90

89,00
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20

02
fardos

21

10 unid.

22

23

12
caixas

06 pcts

24

20 pcts.

25

24 litros

26

27

28

50 unid.

12 pcts.

10 unid.

Farinha de trigo especial obtida de cereal limpo, Globo
desgerminado, sem fermento, livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais; Não podendo estar fermentada,
rançosa e máximo de 14% p/p de umidade.
Aparência: pó fino, cor branca, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima de nove (06) meses a
partir da data de entrega. Fardo com 6 pacotes
de 5 kg.
Fermento químico em pó composto por Fleischmann
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
fosfato monocálcico – Pote de 250g.
Goma de mascar composta de: Açúcar, xarope Spisch
de
glicose,
goma
base,
aromatizante,
emulsificante lecitina de soja, umectante glicerina
e corante artificial. Caixa com 100 unidades.
Sabores: Tutti-Frutti, Hortelã e Uva; Sendo 4 caixas
de cada sabor
Gotas de chocolate ao leite composta por: Fleischmann
Açúcar, leite em pó gordo, manteiga de cacau,
emulsionante, lecitina de soja, pasta de cacau,
aroma natural de baunilha. Pode conter leite, não
contém glúten. Pacote com 500g.
Granulado colorido composto por: açúcar,
Dori
amido, glicose em pó, gordura vegetal
hidrogenada, emulsificante lecitina de soja,
espessante goma arábica, aromatizante idêntico
ao natural e sal e corante artificial tartrazina.
Pacotes de 150g.
Leite pasteurizado tipo C; Embalagem plástica de Primícias
1litro. Com validade de 5 dias no ato da entrega.
Leite condensado. Produzido com leite integral, Triangulo
açúcar e lactose. Acondicionado em embalagem
de lata de Metal, livre de amassados manchas
ferruginosas; Prazo de validade de no mínimo 6
meses. Peso 395g.
Leite em pó composto por proteínas, mínimo de FrimesA
26%; lipídios, mínimo de 26%; lactose, mínimo de
38%; caseína, mínimo de 22%. Aparência: pó fino,
cor amarelo claro, cheiro e sabor próprios.
Embalado em saco de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado ou em filme de poliéster
metalizado com pilietileno, termossoldado; Livre
de umidade e fermentação. Validade mínima de
nove (09) meses a partir da data de fabricação,
que não poderá ser superior a quinze (15) dias da
data de entrega. Pacote de 400g.
Margarina
vegetal;
Com
sal,
produto Doriana
industrializado preparado pela hidrogenação de
óleos vegetais, leite pasteurizado. Teor de lipídios
máximo de 60%, podendo conter vitaminas e
outras substâncias permitidas ao consumo. Com
aspecto,
cor,
cheiro
e
sabor
próprio,
acondicionado em embalagem plástica. Na

85,00

170,00

5,10

51,00

4,99

59,88

14,99

89,94

10,00

200,00

3,60

86,40

4,70

235,00

8,39

100,68

10,00

100,00
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

embalagem deverá constar a data da
fabricação e validade. Pote de 1kg.
Mistura para bolo sabor chocolate composta Renata
por: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, cacau em pó, amido,
40 pcts gordura vegetal, sal, fermentos químicos (fosfato
ácido de alumínio e sódio, bicarbonato de sódio,
fosfato monocálcico), aromatizantes e espessante
goma guar. Sachê de 400g.
Milho verde. Produto preparado com milho, Goiás
previamente debulhado, envazada, pré- cozidos Verde
imersas em líquidos de cobertura apropriada.
15 unid.
Embalagem livre de amassados e manchas
ferruginosas; Validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Lata de 200g.
Morango. Fruto integro e firme, sem ferimento ou Ceasa
defeito, sem manchas e isento de sujidade e
10 unid.
bolor. Acondicionados em bandeja transparente
e coberto com filme plástico com aprox.300gr.
Queijo mussarela produzido a base de Leite Solac
02 kg
Pasteurizado, Sal, Cloreto de Cálcio, Coalho e
Fermento Lácteo.
Ovo de primeira qualidade, livre de sujeiras, sem
Água
danos físicos e mecânicos do manuseio e Bonita
transporte, de postura recente e em caixas
13 bdj.
apropriadas, com registro de S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.
contendo prazo de validade. Embalagem de
bandeja com 30 unidades.
Pão tipo francês; Formato fusiforme; Produto
Da
fermentado, preparado com farinha de trigo, sal,
Casa
2.600
e água, que se caracteriza por casca crocante
unid.
de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor
branco de textura e granulação fina; Peso
aproximado de 50 g
Peito provenientes de aves sadias, abatidas sob Pioneiro
rígidas condições de higiene, ter tamanho
uniforme sem excesso de pele. Congelados a 180C°, acondicionado em embalagem primária
08 kg
de plástico, especificando data de fabricação e
data de validade de no mínino 04 meses, sendo
que a entrega não deverá ter data superior a 20
dias da data de fabricação. Inspecionada pelo
número de registro do S.I.E. ou S.I.F.
Pirulito monster tatuagem de língua. Composto de Peccin
Açúcar, xarope de glicose, corantes artificiais.
08 pcts
Sabores: Uva e Macã verde. Pacote com 50
unidades.
Pirulito Psicodélico enrolado com círculos coloridos Peccin
em cores diversas, sabor de tutti-frutti com palito
plástico.
Composto de: Açúcar, xarope de
08 pcts glicose, corantes artificiais amarelo tartrazina, azul
brilhante FCF e vermelho 40, corante dióxido de
titânio, aromatizante artificial de tutti-frutti.
Tamanho mini; Pacote com 50 unidades.

2,59

103,60

2,20

33,00

6,50

65,00

22,99

45,98

11,50

149,50

0,80 2.080,00

7,49

59,92

10,00

80,00

7,00

56,00
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1,85
18,50
10 unid. Cenoura e Salmoura; Embalagem livre de Verde
amassados e ferrugem; Lata de 200g.
Geladinho Americano. Preparo para geladinho Geladinho
6,99
209,70
Americano
comestível pasteurizado. composto por: água,
açúcar, acidulante ácido cítrico, espessante
goma xantana, conservador benzoato de sódio e
39
30 pcts
aromas artificiais de limão, laranja, uva, morango
e tutti-frutti. Tamanho: cerca de 15 cm de
comprimento; Conteúdo: 55 ml/und; Pacote com
40 unidades.
Tomate. Fruto integro e firme, sem ferimento ou Ceasa
3,99
39,90
40
10 kg
defeito, sem manchas e isento de sujidade com
grau de evolução completa do tamanho.
Balão de festa formato arredondado; Fabricado
São
6,50
130,00
41
20 pcts em látex. Tamanho 9; Medidas aproximadas 31cm Roque
x 22cm. Pacote com 50 unidades. Cor: Sortido
Garfo descartável sobremesa; Fabricado em
Arth
4,90
24,50
plástico poliestireno e pigmento atóxico. Pontas
Festa
42
05 pcts
arredondadas; Pacote com 50 unidades. Cor:
Vermelho.
Folha de Alumínio de Alta Qualidade; Rolo nas Wyda
2,99
14,95
43 05 unid.
dimensões 45cm x 7,5m.
Prato descartável sobremesa; Fabricado em
Arth
1,30
32,50
plástico poliestireno e pigmento atóxicos;
Festa
44
25 pcts
Dimensões: 15 cm; Pacote com 10 unidades; Cor:
Branco
Saco Plástico para Cachorro Quente; Medidas:
Arth
3,99
19,95
45
05 pcts 11,5 cm x 19 cm; Pacote com 100 unidades; cor:
Festa
branco.
LOTE 02 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS PARA FESTA ( FESTA JUNINA/JULINA) VALOR R$
6.980,91
38

ITEM

01

02

03

UNIT

TOTAL

Achocolatado em pó composto por: Açúcar, Certano 130,00
cacau, extrato de malte, sal, leite em pó
01
desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1,
fardo
B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e
aromatizantes. Fardo com 24 pacotes de 400g.
Açúcar cristal de origem vegetal, constituído
Doce
70,00
fundamentalmente por sacarose de cana-deGrão
açúcar; Isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais, em
embalagem plástica, transparente e resistente
06
contendo validade e procedência; Aspecto:
fardos sólido com cristais bem definidos.
Composição
básica
centesimal:
sacarose
concentração mínima de 99,6 %; sais minerais
concentração máxima de 0,10 %; umidade
máxima de 0,07 %; outros componentes 0,23 %.
Fardo com 6 pacotes de 5kg.
Açúcar Refinado Amorfo; Designação: açúcar União
36,90
01
refinado
de
origem
vegetal,
constituído
fardo fundamentalmente por sacarose de cana-deaçúcar;
Composição
básica
centesimal:

130,00

QTDE

DESCRIÇÃO

MARCA

420,00

36,90
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04

05

06

07

08

09

10

11

concentração de sacarose mínima de 99,5 %;
concentração de glucose e frutose máxima de 0,4
%; concentração de sais minerais máxima de 0,2
%; umidade máxima de 0,3 %. Cor: branca; Fardo
com 10 pacotes de 1kg.
Amendoim cru, descascado, selecionado, tipo 1;
Dona
04
Sementes sãs, limpas, isentas de matérias terrosas,
Nene
fardos parasitos e de detritos animais ou vegetais Fardo
com 24 pacotes de 500g
Batata inglesa. Especial, lisa, com coloração e Ceasa
tamanho uniformes. Isentos de manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou
11 kg
outros defeitos que possam alterar sua aparência
e qualidade. Livre de resíduos e fertilizantes. De
colheita recente.
Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de
Dona
grãos inteiros, preparados com matérias primas
Nene
10
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
unid.
de detritos animais ou vegetais com no máximo
de 15% de umidade ; Pacotes de 500g
Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Marfrig
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades,
50 kg
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10%
de gordura deve ser isenta de cartilagens e de
ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses,
com registro no SIF ou SISP – embalagem de 1kg.
Granulado de chocolate composto de Açúcar,
Dori
20
gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó,
pcts. glucose de milho, farinha de soja, sal e
emulsificante lecitina de soja. Pacotes de 150g.
Coco ralado desidratado produzido pela polpa Sococo
de coco ralado parcialmente desengordurado,
desidratado, conservante, sem adição de açúcar.
Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas,
30
livres de matéria terrosa, parasitas, detritos animais
pcts
e vegetais.
Aparência: cor, cheiro e sabor
próprios; grânulos soltos, secos e brancos .
Embalagem: filme de poliéster metalizado com
polietileno, termossoldado. Pacote de 100 g.
Corante em pó. Mistura de corante artificial com
Dona
42
sacarose para fins alimentícios. Pote de 100g. Nas
nenê
unid. cores: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, ROXO e
AMARELO. Sendo 7 potes de cada cor
Doce de leite pastoso, composto por leite, Frimesa
açúcar, aromatizantes naturais, bicarbonato de
sódio e amido de milho, não ultrapassando os 2%
previstos na NTA 56, fabricado com matérias06
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa,
unid
parasitas, e em perfeito estado de conservação.
Composição
Nutricional
mínima
de
60%
carboidrato, 2% de lipídio e 6% proteína.
Embalagem de 500g.

154,0
0

616,00

5,79

63,69

2,90

29,00

12,49

624,50

4,50

90,00

4,50

135,00

3,99

167,58

2,49

14,94
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12

13

10
unid.

10
unid.

14

01
fardo

15

12
unid.

16

17

23 kg

20
unid.

18

20
pcts.

19

24
litros

Ervilhas previamente debulhadas, envazadas e Goiás
pré-cozidas em líquidos de cobertura apropriada, verde
submetida a processo tecnológico adequado
antes ou depois hermeticamente fechado. A
embalagem em lata recravada e esterilizada
deverá estar livre e amassados e manchas
ferruginosas, contendo validade mínima de 06
meses partir da data de entrega. Lata de 200g.
Extrato
de
tomate.
Extrato
obtido
da Elefante
concentração da polpa de tomates maduros
escolhidos, sem pele e sem sementes. Isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Podendo conter adição de 01% de
açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de
sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e
vegetais Aparência: massa mole, cor vermelha,
cheiro e sabor próprios. As embalagens não
devem
estar
abauladas,
amassadas
ou
enferrujadas; Validade mínima de 06 meses a
partir da data da entrega. Latas de 850g
Farinha de trigo especial obtida de cereal limpo, Globo
desgerminado, sem fermento, livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais; Não podendo estar fermentada,
rançosa e máximo de 14% p/p de umidade.
Aparência: pó fino, cor branca, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima de nove (06) meses a
partir da data de entrega. Fardo com 6 pacotes
de 5 kg.
Fermento químico em pó composto por Fleischmann
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
fosfato monocálcico – Pote de 250g.
Fubá mimoso de milho, produto obtido pela Ya Ya
moagem do grão de milho, desgerminado,
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de matérias terrosas e parasitos. Não
poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade
máxima de 15%p/p, com acidez máxima de
5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína.
Pacote de 1kg
Xarope artificial de groselha composto por: Wilson
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido
cítrico ins 330, corante caramelo iii ins 150c, aroma
artificial de groselha, conservador benzoato de
sódio ins 211, corante artificial bordeaux s ins 123 e
água. Acondicionado em pet de 500ml
Granulado colorido composto por: açúcar,
Dori
amido, glicose em pó, gordura vegetal
hidrogenada, emulsificante lecitina de soja,
espessante goma arábica, aromatizante idêntico
ao natural e sal e corante artificial tartrazina.
Pacotes de 150g.
Leite pasteurizado tipo C; Embalagem plástica de Primícias
1litro. Com validade de 5 dias no ato da entrega.

2,00

20,00

8,90

89,00

85,00

85,00

5,10

61,20

2,20

50,60

4,99

99,80

10,00

200,00

3,60

86,40
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21

22

23

24

25

26

27

28

Leite condensado. Produzido com leite integral, Triangulo
açúcar e lactose. Acondicionado em embalagem
11
de lata de Metal, livre de amassados manchas
unid.
ferruginosas; Prazo de validade de no mínimo 6
meses. Peso 395g.
Maçã Gala. Com grau de maturação que lhe Ceasa
permita suportar o transporte, manipulação e
conservação adequada para uso mediado e
500
imediato,
apresentando
cor,
tamanho
e
unid. formação
uniforme
sem
manchas,
machucaduras, bolores, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar a sua aparência e
qualidade. Livre de resíduo de fertilizantes
Margarina
vegetal;
Com
sal,
produto Doriana
industrializado preparado pela hidrogenação de
óleos vegetais, leite pasteurizado. Teor de lipídios
máximo de 60%, podendo conter vitaminas e
13
outras substâncias permitidas ao consumo. Com
unid.
aspecto,
cor,
cheiro
e
sabor
próprio,
acondicionado em embalagem plástica. Na
embalagem deverá constar a data da
fabricação e validade. Pote de 1kg.
Mistura para bolo sabor chocolate composta Renata
por: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, cacau em pó, amido,
16
gordura vegetal, sal, fermentos químicos (fosfato
pcts
ácido de alumínio e sódio, bicarbonato de sódio,
fosfato monocálcico), aromatizantes e espessante
goma guar. Sachê de 400g.
Milho verde. Produto preparado com milho, Goiás
previamente debulhado, envazada, pré- cozidos Verde
10
imersas em líquidos de cobertura apropriada.
unid. Embalagem livre de amassados e manchas
ferruginosas; Validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Lata de 200g.
Milho de pipoca; Beneficiado, polido, limpo,
Dona
insento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo
Nene
07
umidade máxima de 14% por peso. Embalagem
fardos
em saco de polietileno transparente, contendo
500g. Fardo com 20 pacotes
Óleo vegetal tipo soja, refinado, embalado em Coamo
01
garrafa plástica sem amassaduras, contendo
caixa procedência e validade; Caixa com 20
embalagens de 900 ml
Ovo de primeira qualidade, livre de sujeiras, sem
Água
danos físicos e mecânicos do manuseio e Bonita
transporte, de postura recente e em caixas
10 bdj.
apropriadas, com registro de S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.
contendo prazo de validade. Embalagem de
bandeja com 30 unidades.
Pão tipo francês; Formato fusiforme; Produto
Da
2.850 fermentado, preparado com farinha de trigo, sal,
Casa
unid. e água, que se caracteriza por casca crocante
de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor

4,70

51,70

0,80

400,00

10,00

130,00

2,59

41,44

2,20

22,00

60,00

420,00

80,00

80,00

11,50

115,00

0,80 2.280,00
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29

10
unid.

30

15
pcts

31

10 kg

32

30
pcts

33

20
pcts

34

04
pcts

35

05
pcts

branco de textura e granulação fina; Peso
aproximado de 50 g
Seleta de legumes composta de Ervilha, Batata,
Cenoura e Salmoura; Embalagem livre de
amassados e ferrugem; Lata de 200g.
Geladinho Americano. Preparo para geladinho
comestível pasteurizado. composto por: água,
açúcar, acidulante ácido cítrico, espessante
goma xantana, conservador benzoato de sódio e
aromas artificiais de limão, laranja, uva, morango
e tutti-frutti. Tamanho: cerca de 15 cm de
comprimento; Conteúdo: 55 ml/und; Pacote com
40 unidades.
Tomate. Fruto integro e firme, sem ferimento ou
defeito, sem manchas e isento de sujidade com
grau de evolução completa do tamanho.
Palito vareta de bambu para algodão doce;
Comprimento 40cm; Pacote com 50 unidades.
Forminha de papel impermeável; Numeração 0, com
dimensões aproximadas de: Diâmetro 5 cm.
Pacote com 45 unidades. Cores variadas (para
cup cake)
Saco papel branco para pipoca; Dimensões: 8 x
14cm; Pacote com 500 unidades.
Sacos plásticos produzidos em Polietileno de baixa
densidade; Transparente; Atóxico e inodoro.
Dimensões: 12 X 22 X 0,06; Pacote com 100
unidades.

Goiás
Verde

1,85

18,50

Geladinho
Americano

6,99

104,85

Ceasa

3,99

39,90

Arth
Festa
Arth
Festa

3,50

105,00

3,50

70,00

Arth
Festa
Arth
Festa

16,99

67,96

2,99

14,95

Ribeirão do Pinhal, 24 de junho de 2016.

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHA 01:
FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
CPF /MF: 033.182.809-09
ASS.: __________________________________

LUIZ FERNANDO BRUNHARI
CPF: 066.461.819-77

TESTEMUNHA 02:
MAURO FRANCISCON
CPF /MF: 473.011.209-15
ASS.: _____________________

ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO DA ROCHA:_______________
OAB N.º 35546
DPTO JURÍDICO
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