REGISTRO DE PREÇOS.
ATA Nº 003/21.
PREGÃO Nº 008/21.
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2021, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.187.935/0001-70, sita à Rua Elizeu
Orlandini, nº 51, cidade de Roca Sales, RS, neste Ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor AMILTON FONTANA, brasileiro, casado, maior, residente e domiciliado
na Av. General Daltro Filho, nº 945, apto 501, Município de Roca Sales, RS, portador do
CPF nº 433.884.000-59 e Carteira de Identidade nº 1039924525, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de Pregão nº 008/21, na forma de presencial, nos
termos do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão,
Decreto Municipal nº 2299, de 08 de abril de 2015 e demais normas legais aplicáveis,
RESOLVE Registrar os Preços, por item, da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as
condições previstas no referido Pregão, sujeitando-se as partes às normas constantes
nos dispositivos legais acima mencionados e naquelas constantes neste instrumento,
como segue:
ADEJOR DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
nº 04.061.219/0001-51, situada na Avenida Fernando Ferrari, nº 650, no Município de
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior,
residente e domiciliado na Avenida Fernando Ferrari, nº 650, no Município de Muçum,
RS, portador do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679.
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Jacob Ely, n 333, no
Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni,
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua jacob Ely, nº 200,no Município de
Garibaldi, RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº
5065647413.
ATACADO DE CARNES MS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 26.712.998/0001-40, situada na Rua Guilherme Trennephol, nº 949, no Município
de Paverama, RS, neste ato representado pelo senhor Daniel Jose Schommer,
brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Leopoldina Musskopf, nº 523, no
Município de Teutonia, RS, portador do CPF nº 506.768.650-20 e Carteira de
Identidade nº 1051200176.
CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 20.956.767/0001-04, situada na Rua Belo Horizonte, nº 131, no Município
de Fazenda Vilanova, RS, neste ato representado pelo senhor Cristian Daniel Garske
da Silva, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, nº 131, no
Município de Fazenda Vilanova, RS, portador do CPF nº 021.333.250-77 e Carteira de
Identidade nº 7103531906.
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FIN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 10.541.952/0001-76, situada na Linha Marechal Floriano, s/nº, no
Município de Roca Sales, RS, neste ato representado pelo senhor Gilberto Luiz Fin,
brasileiro, maior, residente e domiciliado na Linha Marechal Floriano, s/nº, no Município
de Roca Sales, RS, portador do CPF nº 355.623.820-91 e Carteira de Identidade nº
2023609726.
FRUTALE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 37.150.088/0001-38, situada na Rua Julio de Castilhos, nº 675,
subsl 01, no Município de Anta Gorda, RS, neste ato representado pela senhora
Camila Bresciani, brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua do Imigrante, nº
412, no Município de Anta Gorda, RS, portadora do CPF nº 021.324.290-73 e Carteira
de Identidade nº 1089441991.
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.674.585/0001-89, situada na Rod RS 135,
km 74, nº 703, no Município de Erechim, RS, neste ato representado pelo senhor Jerri
Bernardi, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Maria Thereza Favero, nº
395, no Município de Erechim, RS, portador do CPF nº 517.916.840-68 e Carteira de
Identidade nº 8039682805.
JONATHAN AFONSO DO PRADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 32.040.295/0001-16, situada na Rua Aimoré, nº 804, no Município de Estancia
Velha, RS, neste ato representado pelo senhor Jonathan Afonso do Prado, brasileiro,
maior, residente e domiciliado na Rua das Palmas, nº 384, apto 302, no Município de
Estancia Velha, RS, portador do CPF nº 095.773.349-62 e Carteira de Identidade nº
7125514344.
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 27.403.752/0001-50, situada na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 5598,
loja 01, no Município de Alvorada, RS, neste ato representado pelo senhor Wlademir
da Rosa, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Flamingos, nº 133, no
Município de Alvorada, RS, portador do CPF nº 835.076.630-15 e Carteira de
Identidade nº 2089550269.
M. MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 23.874.152/0001-19, situada na Av. Romeu Samarani Ferreira,
nº 675, no Município de Porto Alegre, RS, neste ato representada pela senhora Juliana
Cardoso Serafim, brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Flamingos, nº 133,
no Município de Alvorada, RS, portadora do CPF nº 009.530.390-13 e Carteira de
Identidade nº 5093090677.
QUALIPEL QUALIDADE EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.479.571/0001-77, situada na Rua Jose Brock, nº
160, no Município de Roca Sales, RS, neste ato representada pela senhora Cristiane
Marlise Tonini, brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jose Brock, nº 160, no
Município de Roca Sales, RS, portadora do CPF nº 738.064.390-87 e Carteira de
Identidade nº 8061025147.
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SCHUZA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.644.894/0001-27, situada na Rua
Leopoldo Schneider, nº 899, no Município de Teutonia, RS, neste ato representado pelo
senhor Jose Jair Borba de Souza, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua
Leopoldo Schneider, nº 527, no Município de Teutonia, RS, portador do CPF nº
497.792.140-20 e Carteira de Identidade nº 3051450488.
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.112.092/0001-00, situada
na Rod. RS 122, km 58, Trav. Milanez, s/nº lote 11 e 13, no Município de Farroupilha,
RS, neste ato representada pelo senhor Benoni Francisco Duarte, brasileiro, maior,
residente e domiciliado na Rua Saul Radaelli, nº 116, apto 103, no Município de Caxias
do Sul, RS, portador do CPF nº 376.698.500-00 e Carteira de Identidade nº
8035588378.
Registro de Preços para aquisição de produtos alimentícios, de limpeza e
fornecimento de gás, com entrega parcelada, para abastecimento das Escolas
Municipais e Comunitárias de Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, até as quantidades estimadas abaixo para cada item, conforme segue:
Item Qtde. UN Água sanitária. Produto com cloro ativo, no mínimo
2,5%, rótulo contendo a identificação do produto e
001 2.000 un
registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de
5 litros

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Kapricho Distribuidora Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda

Marca

Benfort
Proquill
Clean Vale

Valor
(R$)

8,00
8,10
8,15

Item Qtde. UN Álcool etílico hidratado 92,8 INPM. Para uso
domestico, consistência líquida, tampa com lacre para
002 3.000 un
maior segurança, rótulo contendo a identificação do
produto e registro no Ministerio da Saúde. Embalagem
plástica de 1 litro

Marca

Valor
(R$)

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- M. Martins dos Santos Distribuidora

Flop’s
Tupi
Itaja

6,55
6,70
10,01

Marca

Valor
(R$)

Item Qtde. UN Álcoo etílico hidratado 70% INPM. Para uso
doméstico, ação bactericida e antisséptica, consistência
003 3.000 un
líquida. Composição: etanol, água deionizada e
desnaturante. Rótulo contendo a identificação do
produto e registro no Ministério da Saúde. Embalagem
plástica de 1 litro

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli

Flop’s
Tupi
Flops

Item Qtde. UN Álcool gel 70%. Ação bactericida e antisséptica,
embalagem em frasco dosador, acompanha válvula
004 1.000 un
pump, rótulo contendo a identificação do produto e
registro no Ministério da Saúde. Frascos com 500ml.

Marca

- Kapricho Distribuidora Eireli

Proquill

6,40
6,45
8,55

Valor
(R$)

7,30
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- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Adejor do Brasil Ltda
Item Qtde. UN Cera liquida incolor. Cera liquida com perfume,
incolor, diluível em água, indicada para pisos e
005 400 un assoalhos. Embalagem de 1 litro.

Benfort
Tok Magico

Marca

4

7,40
7,45
Valor
(R$)

- Adejor do Brasil Ltda
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Jonathan Afonso do Prado

Rubi
Atrius

9,00
9,05

Proquill

9,50

Item Qtde. UN Desinfetante de uso geral. Aromas: jasmim, lavanda,
eucalipto, pinho e talco, para uso geral, com ação
006 1.000 un
bactericida e germicida, indicado para limpeza de
desinfecção de pisos, sanitários e superfícies laváveis,
rótulo contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, registro no
Ministério da Saúde e prazo de validade 24 meses.
Embalagem de 05 litros.

Marca

- Kapricho Distribuidora Eireli
- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
Item Qtde. UN Hipoclorito de sódio. Produto com teor de cloro ativo
2%, utilizado na desinfecção de frutas e verduras.
007
100 un
Embalagem de 1 litro.

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Kapricho Distribuidora Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
Item Qtde. UN Detergente neutro para louças. Produto neutro,
biodegradável, consistente, aplicação: remoção de
008
500 un
gorduras de louças, talheres e panelas, validade
mínima de 12 meses, rótulo contendo a identificação do
produto e registro no Ministério da Saúde. Embalagem
de 500ml.

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Esponja dupla face verde/amarela. Indicada para
lavagem
de louças, esponja com
proteção
009
700 un
antibacteriana, durável e econômica, em embalagem
plástica transparente, validade indeterminada

- M. Martins dos Santos Distribuidora
- Kapricho Distribuidora Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda

Proquill
Videfort
Clean Vale

Marca

Benfort
Proquill
Clean Vale

Marca

Valor
(R$)

11,00
11,50
11,60
Valor
(R$)

7,40
7,45
7,85

Valor
(R$)

Benfort
Brilhasul

1,75
1,80

Proquill

2,00

Marca

Bettanin
Bettanin
Bettanin

Valor
(R$)

0,60
0,65
0,70

Item Qtde. UN Fósforo. Caixa com 240 palitos de alta segurança
010

300

kg

- Adejor do Brasil Ltda
- Atacado de Carnes MS Ltda
- Videquimica Produtos Quimicos Eireli

Marca

Billa
Fiat Lux
Fiat Lux

Valor
(R$)

4,95
5,00
5,22
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Item Qtde. UN Limpador
para
limpeza
pesada.
Limpador
concentrado para limpeza pesada, com fórmula
011
800 un
moderna e eficiente, que remove todas as sujeiras, até
mesmo as mais difíceis, garante a limpeza de toda a
superfície, indicado para limpeza de pisos, cozinha,
azulejos, banheiro, paredes e todas as superfícies
laváveis, rotulo contendo a identificação do produto e
registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 5
litros.

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Adejor do Brasil Ltda
- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
Item Qtde. UN Luvas de látex. Luvas de tamanho Pequeno,
confeccionada em borracha natural (látex), com pó
012
250
bioabsorvível, embalagem com número de lote, data de
fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Luvas de látex. Luvas de tamanho Médio,
confeccionada em borracha natural (látex), com pó
013
500 un
bioabsorvível, embalagem com número de lote, data de
fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Luvas de látex. Luvas de tamanho Grande,
confeccionada em borracha natural (látex), com pó
014
500 kg
bioabsorvível, embalagem com número de lote, data de
fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Luvas de vinil. Luvas de tamanho Pequeno,
confecionada em vinil PVC Poli (cloreto de vinila 100%
015
250 un
virgem), sem pó bioabsorvível, embalagem com
numero de lote, data de fabricação e validade. Caixa
com 100 unidades.

- M. Martins dos Santos Distribuidora
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
Item Qtde. UN Luvas de vinil. Luvas de tamanho Médio,
confecionada em vinil PVC Poli (cloreto de vinila 100%
016
500 un
virgem), sem pó bioabsorvível, embalagem com
numero de lote, data de fabricação e validade. Caixa
com 100 unidades.

- M. Martins dos Santos Distribuidora
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli

Marca

Benfort
Tok Magico
Atrius

5

Valor
(R$)

17,50
17,95
18,80

Marca

Valor
(R$)

Mb Life
Medix
Inove

69,90
70,00
133,00

Marca

Valor
(R$)

Descarpack 67,90
Medix
68,00
Inove
133,00

Marca

Valor
(R$)

Descarpack 67,90
Medix
86,40
Inove
133,00

Marca

Valor
(R$)

Volk
64,90
Medix
65,00
Descarpack 127,40

Marca

Valor
(R$)

Volk
64,90
Medix
68,90
Descarpack 127,40
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Item Qtde. UN Luvas de vinil. Luvas de tamanho Grande,
confecionada em vinil PVC Poli (cloreto de vinila 100%
017
500 un
virgem), sem pó bioabsorvível, embalagem com
numero de lote, data de fabricação e validade. Caixa
com 100 unidades.

Marca

Valor
(R$)

- Adejor do Brasil Ltda

Medix

135,00

Item Qtde. UN Luvas de borracha. Luvas de tamanho Pequeno,
confeccionada em 100% borracha nitrílica, revestida
018
600 un
internamente com flocos de algodão, antiderrapante na
face da palma da mão e nos dedos, lisa na face dorsal
e punho, com número do lote, data de fabricação e
validade. Pacote com 2 unidades.

Marca

Valor
(R$)

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
Item Qtde. UN Luvas de borracha. Luvas de tamanho Médio,
confeccionada em 100% borracha nitrílica, revestida
019
600 un
internamente com flocos de algodão, antiderrapante na
face da palma da mão e nos dedos, lisa na face dorsal
e punho, com número do lote, data de fabricação e
validade. Pacote com 2 unidades.

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
Item Qtde. UN Luvas de borracha. Luvas de tamanho Grande,
confeccionada em 100% borracha nitrílica, revestida
020
600 un
internamente com flocos de algodão, antiderrapante na
face da palma da mão e nos dedos, lisa na face dorsal
e punho, com número do lote, data de fabricação e
validade. Pacote com 2 unidades.

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Palha de aço. Confeccionada em aço carbono,
contendo data de fabricação e validade. Embalagem
021
200 un
de 25g

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Pano de chão. Pano de lavar chão, grande, com tecido
de algodão, com dimensões mínimas de 30 x 100cm.
022
700 un

- Jonathan Afonso do Prado
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- M. Martins dos Santos Distribuidora

Mb Life
Danny
Descarpack

Marca

Descarpack
Danny
Mb Life

Marca

Descarpack
Danny
MBlif

Marca

Sany
Gota Limpa
Primavera

5,75
6,00
8,80

Valor
(R$)

5,75
5,80
6,50

Valor
(R$)

5,75
8,90
9,10
Valor
(R$)

1,45
1,50
2,37

Marca

Valor
(R$)

Martins
Nobre
Martins

9,30
9,40
10,01
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Item Qtde. UN Pano de prato. Tecido branco, 100% algodão, sem
estampa, com bainha, alta absorção, reforçado.
023 1.000 un

- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- M. Martins dos Santos Distribuidora
Item Qtde. UN Papel higiênico. Fardo com 16 pacotes de 4 rolos cada
pacote, branco e macio, folha simples, picotado, que
024
300 un
contenha Selo de Certificação NBR ISSO 9001:2000.

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
Item Qtde. UN Papel interfolhado não reciclado (branco). Papel
interfolhado para secagem das mãos, de 21cm x 20cm
025 1.500 un
aproximadamente. Pacote contendo 1.000 folhas.

- Jonathan Afonso do Prado
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
- M. Martins dos Santos Distribuidora
Item Qtde. UN Papel toalha não reciclado. Pacote contendo 2 rolos
com 60 folhas picotadas, nas dimensões: 22cm de
026
700 un
altura x 20 cm de largura.

Marca

7

Valor
(R$)

Martins

9,00

Martins
Martins

9,05
9,10

Marca

Valor
(R$)

Dclasse
Finopel
Maxpel

34,00
35,00
59,85

Marca

Valor
(R$)

Neo
Flamingo
Maxpell

34,00
35,00
59,85

Marca

Valor
(R$)

- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Adejor do Brasil Ltda
- Kapricho Distribuidora Eireli

Maxim

7,50

Sorella
Clara

7,55
7,60

Item Qtde. UN Sacos plásticos em rolo. Saquinhos plásticos
transparentes, capacidade de 5 litros, contendo 100
027
350 un
unidades.

Marca

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- M. Martins dos Santos Distribuidora
Item Qtde. UN Sacos plásticos em rolo. Saquinhos plásticos
transparentes, capacidade de 1 litro, contendo 100
028
200 un
unidades.

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
Item Qtde. UN Sabonete liquido neutro, inodoro e antisséptico.
Sabonete liquido para higienização das mãos, para
029
300 un
manipuladores de alimento, rótulo contendo a
identificação do produto e registro no Ministério da
Saúde. Embalagem de 5 litros.

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Kapricho Distribuidora Eireli

Valor
(R$)

Star
Mega

8,00
8,04

SM

8,50

Marca

Valor
(R$)

Star
Star

4,85
4,90

Orleplast

6,00

Marca

Valor
(R$)

Suaves
Proquill

54,30
54,40
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- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
Item Qtde. UN Sabonete liquido com fragrância. Sabonete liquido
com fragrância para higienização das mãos, rótulo
030
600 un
contendo a identificação do produto e registro no
Ministério da Saúde. Embalagem de 5 litros.

- Kapricho Distribuidora Eireli
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
- Adejor do Brasil Ltda
Item Qtde. UN Sabão em pó. Sabão em pó próprio para lavagem de
roupas brancas e coloridas, embalagem reciclável,
031 1.000 un
contendo tensoativo biodegradável, rótulo contendo a
identificação do produto e registro no Ministério da
Saúde. Embalagem de 1kg.

---

55,00

Marca

Valor
(R$)

Proquill
Polibom

36,70
36,80

Jay Luc

37,00

Marca

Valor
(R$)

- Adejor do Brasil Ltda
Class
- Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza Ltda
Gota Limpa
- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De Gota Limpa
Cama Mesa e Banho
Item Qtde. UN Saco plástico para lixo. Saco plástico para lixo,
reforçado, preto, capacidade 30L (pacote com 100
032 3.000 un
unidades).

- M. Martins dos Santos Distribuidora
- Kapricho Distribuidora Eireli
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
Item Qtde. UN Saco plástico para lixo. Saco plástico para lixo,
reforçado, preto, capacidade 50L (pacote com 100
033 3.000 un
unidades).

- M. Martins dos Santos Distribuidora
- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Kapricho Distribuidora Eireli
Item Qtde. UN Saco plástico para lixo. Saco plástico para lixo,
reforçado, preto, capacidade 100L (pacote com 100
034 3.000 un
unidades).

- GD Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli
- Adejor do Brasil Ltda
- M. Martins dos Santos Distribuidora
Item Qtde. UN Saponácio cremoso. Saponácio cremoso que limpe
superfície de inox, esmaltadas, fórmicas e cromados,
035
500 un
louças sanitárias, torneiras e fogões. Embalagem de
300ml.

- Videquimica Produtos Quimicos Eireli
- Kapricho Distribuidora Eireli
- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
Item Qtde. UN Touca de cabelo descartável. Touca descartável com
elástico, atóxica, cor branca, 100% polipropileno, não
036
200 un
estéril e não inflamável. Embalagem com 100
unidades

- Schuza Atacadista e Distribuidora Ltda
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6,85
6,90
7,30

Marca

Valor
(R$)

Paloski
Proquill
GD

14,49
14,51
14,56

Marca

Valor
(R$)

Paloski
GD
Proquill

17,24
17,29
17,67

Marca

Valor
(R$)

GD
Adejor
Paloski

24,47
24,52
24,57

Marca

Valor
(R$)

Benfort
Proquill
Gota Limpa

5,00
5,10
5,23

Marca

Valor
(R$)

Nobre

19,75
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- Armazzem Casa e Conforto Com. De Prod. De Limpeza e Art. De
Cama Mesa e Banho
Item Qtde. UN Abacaxi espinho. Produto in natura, unidade inteira,
com casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem
037
600 un
machucados internos e externos ou partes podres,
maduro o suficiente para ser consumido durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Chocolate em pó solúvel 32% cacau. (não será aceito
achocolatado). Produto ultraprocessado, rótulo em
038
500 un
conformidade com a legislação, prazo de validade
mínimo de 3 (três) meses a contar da data da entrega.
Pacote de 200g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Açúcar branco, cristal. Produto minimamente
processado, rotulo em conformidade com a legislação,
039 1.500 un
validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da
entrega. Embalagem de 2kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Açúcar mascavo. Produto minimamente processado,
rótulo em conformidade com a legislação, validade
040
500 un
mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega.
Embalagem de 500g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Aipim descascado, congelado. Produto minimamente
processado, congelado, rótulo do fabricante na
041
600 un
embalagem, validade mínima de 2 (dois) meses a
contar da data de entrega. Entregue em embalagens
plásticas, lacradas, contendo 1kg. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou caixas
isotérmicas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Alface crespa. Produto in natura, apresentando folhas
integras, frescas e limpas, sem folhas amareladas ou
042 1.000 un
deterioradas. Entregue em embalagens plásticas,
contendo no máximo dois pés de alface cada.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Alho branco ou roxo. Produto in natura, bulbos
graúdos, frescos, sem machucados e brotamentos, sem
043
150 kg
bulbos velhos, mofados ou deteriorados.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Amido de milho. Produto processado a base de milho,
rótulo em conformidade com a legislação, prazo de
044
500 un
validade minino de 06 (seis) meses a partir da data da
entrega. Embalagem de 500g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
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Nobre

19,80

Marca

Valor
(R$)

Abacaxi

Marca

Qualicau

Marca

Guarani
Globo

7,50

Valor
(R$)

8,00

Valor
(R$)

7,45
7,50

Marca

Valor
(R$)

Ago Rodeio
Da Colonia

9,95
10,00

Marca

Valor
(R$)

Campos do
Sul

Marca

Alvimar

7,00

Valor
(R$)

2,50

Marca

Valor
(R$)

Alvimar

31,50

Marca

Valor
(R$)

Gostozzo

8,45
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- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Apresuntado fatiado. Produto processado e fatiado,
cada fatia deve pesar no mínimo 10 gramas e no
045 1.500 un
máximo 20 gramas, rótulo contendo identificação do
produto, ingredientes, tabela nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade, lote,
temperatura de estocagem, registro do produto no
MAPA. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da
data da entrega. Embalagem plástica contendo 500
gramas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Arroz branco tipo 1. Produto minimamente processado,
tipo 1, classe longo fino, grãos limpos, acondicionados
046 3.000 un
em
embalagem
sem
perfurações,
rótulo
em
conformidade com a legislação, validade mínima de 2
(dois) meses a contar da data de entrega. Embalagem
de 2Kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Arroz integral. Produto minimamente processado, tipo 1,
classe longo fino, grãos limpos, acondicionados em
047 1.500 un
embalagem sem perfurações, rótulo em conformidade
com a legislação, validade mínima de 2 (dois) meses a
contar da data de entrega. Embalagem de 1Kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Arroz parboilizado. Produto minimamente processado,
tipo 1, classe longo fino, grãos limpos, acondicionados
048 3.000 un
em
embalagem
sem
perfurações,
rótulo
em
conformidade com a legislação, validade mínima de 2
(dois) meses a contar da data de entrega. Embalagem
de 2Kg

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Aveia em flocos finos. Produto minimamente
processado, rótulo em conformidade com a legislação,
049
100 un
prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 200g

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Banana prata. Produto in natura, unidades inteiras, com
casca, ainda em cachos, de tamanho médio, fruta firme,
050 15.000 kg
limpa, sem machucados internos e externos, cor
uniforme, madura o suficiente para ser consumida
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Batata doce. Produto in natura, unidades de tamanho

Nutrivitta

8,50

Marca

Valor
(R$)

Languiru

16,50

Marca

Valor
(R$)

Santos
Bella Dica

10,95
11,00

Marca

Valor
(R$)

Bella Dica
Bella Dica

7,45
7,50

Marca

Valor
(R$)

Manjarsul
Bella Dica

11,45
11,50

Marca

Valor
(R$)

Luar Sul
Neilar

Marca

Alvimar

5,95
6,00

Valor
(R$)

6,50
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051

700

kg médio a grande, tubérculos firmes, limpos, sem
machucados, cor uniforme, madura o suficiente para ser
consumida durante a semana da entrega. Entregue em
embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Batata inglesa branca. Produto in natura, unidades de
tamanho médio, tubérculos firmes, limpos, sem
052 4.000 kg
machucados, cor uniforme, madura o suficiente para ser
consumida durante a semana da entrega. Entregue em
embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Bebida láctea fermentada com polpa de frutas.
Produto ultraprocessado, sabores: morango, coco ou
053 2.500 un
salada de frutas. Refrigerado, rótulo em conformidade
com a legislação, validade mínima de 30 (trinta) dias a
contar da data da entrega. Embalagem em sache ou
garrafa plástica de 1 litro. Deverá ser transportado em
carro refrigerado ou caixas isotérmicas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Bergamota ponkan. Produto in natura, unidade inteira
com casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem
054
500 kg
machucados internos e externos ou partes podres, cor
uniforme, madura o suficiente para seer consumida
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Beterraba. Produto in natura, unidades de tamanho
médio, tubérculos firmes, sem machucados, cor
055 1.200 kg
uniforme, ausência de folhas, madura o suficiente para
ser consumida durante a semana da entrega. Entregue
em embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Biscoito doce Maria. Produto processado, doce, em
formato redondo, de textura lisa, crocante, rótulo em
056 1.500 un
conformidade com a legislação, validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de entrega. Embalagem
de 400g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Biscoito salgado água e sal. Produto processado,
salgado, de formato quadrado, textura leve, coloração
057 1.500 un
bege claro, rótulo em conformidade com a legislação,
validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de
entrega. Embalagem de 400g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Languiru

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Germani
Germani

Marca

Germani
Germani

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

5,00

Valor
(R$)

5,00

Valor
(R$)

5,95
6,00

Valor
(R$)

5,95
6,00
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Item Qtde. UN Biscoito salgado cracker com gergelim. Produto
processado, salgado, com gergelim, de formato
058 1.500 un
quadrado, textura leve, coloração bege claro, rótulo em
conformidade com a legislação, validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de entrega. Embalagem
de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Biscoito salgado craker integral. Produto processado,
salgado, integral, de formato quadrado, textura leve,
059 1.500 un
coloração bege claro, rótulo em conformidade com a
legislação, validade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data de entrega. Embalagem de 400g

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Brócolis. Produto in natura, entregue sem folhas, em
molhos frescos e limpos, com cor característica, sem
060 1.000 kg
machucados ou pontos pretos deteriorados, maduro o
suficiente para ser consumido durante a semana d
entrega. Entregue em embalagens limpas.

Marca

Orquidea

Marca

Germani
Germani

Valor
(R$)

6,50

Valor
(R$)

5,95
6,00

Marca

Valor
(R$)

Alvimar

10,00

Item Qtde. UN Café solúvel granulado. Produto minimamente
processado, lacre de proteção abaixo da tampa, rótulo
061
300 un
em conformidade com a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Embalagem de vidro de 200g.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Iguaçu

14,50

Item Qtde. UN Canela em pó. Produto minimamente processado, rótulo
em conformidade com a legislação, prazo de validade
062
100 un
mínimo de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Embalagem de 30g.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Luar Sul
Dell
Gurme

4,95
5,00

Item Qtde. UN Carne bovina, picada em cubos. Produto minimamente
processado, sem cartilagens e ossos, cortado em
063 2.000 kg
formato de cubinhos com no máximo 30 gramas, feito
exclusivamente a partir dos seguintes cortes: alcatra,
coxão de dentro, patinho ou maminha. Entregue em
embalagem plástica contendo 1kg do produto,
totalmente congelado, sem acúmulo de liquidos em seu
interior, rótulo contendo identificação do produto, peso,
fabricante, numero de lote e registro no SIM, SIF ou
CISPOA, validade mínima de 2 meses a contar da data
da entrega. Deverá ser transportado em carro refrigerado
ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Ildaja

44,00
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Item Qtde. UN Carne bovina moída. Produto minimamente processado,
sem cartilagens e ossos, moída em moedor grosso, feito
064 5.000 kg
exclusivamente a partir dos seguintes cortes: alcatra,
coxão de dentro, patinho ou maminha Entregue em
embalagem plástica contendo 1kg do produto,
totalmente congelado, sem acúmulo de liquidos em seu
interior, rótulo contendo identificação do produto, peso,
fabricante, numero de lote e registro no SIM, SIF ou
CISPOA, validade mínima de 2 meses a contar da data
da entrega. Deverá ser transportado em carro refrigerado
ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Ildaja

33,00

Item Qtde. UN Carne de frango, peito sem osso e pele, picado em
cubos. Produto minimamente processado, sem
065 5.000 kg
cartilagens, ossos e pele. Embalagem plástica
contendo 01 kg do produto, totalmente congelado, sem
acúmulo de liquidos em seu interior rótulo contendo
identificação do produto, peso, fabricante, numero de
lote e registro no SIM, SIF ou CISPOA, validade mínima
de 2 meses a contar da data da entrega. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Ildaja

17,50

Item Qtde. UN Carne de frango coxa e sobrecoxa desossada.
Produto minimamente processado, sem cartilagens,
066 2.500 kg
ossos e pele. Embalagem plástica contendo 01 kg do
produto, totalmente congelado, sem acúmulo de liquidos
em seu interior, rótulo contendo identificação do produto,
peso, fabricante, numero de lote e registro no SIM, SIF
ou CISPOA, validade mínima de 2 meses a contar da
data da entrega. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Ildaja

15,00

Item Qtde. UN Carne suína picada em cubos. Produto minimamente
processado, sem cartilagens, ossos e pelancas, cortado
067 2.000 kg
em formato de cubinhos com no máximo 30 gramas.
Feito exclusivamente a partir dos seguintes cortes:
sobrepaleta ou pernil. Embalagem plástica contendo
1kg do produto, totalmente congelado, sem acúmulo de
liquidos em seu interior, rótulo contendo identificação do
produto, peso, fabricante, numero de lote e registro no
SIM, SIF ou CISPOA, validade mínima de 2 meses a
contar da data da entrega. Deverá ser transportado em
carro refrigerado ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Ildaja

20,00

Item Qtde. UN Cebola. Produto in natura, legume inteiro com casca,
tamanho médio, integro, firme, sem machucados pu
068 2.500 kg
partes podres. Madura o suficiente para ser consumida
durante a semana da entrega. Entregue em embalgens
limpas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Alvimar

5,00

ARP nº 003/21 - 14

Item Qtde. UN Cenoura. Produto in natura, legumes inteiros, sem
folhas, de tamanho médio ou grande, íntegros, firmes,
069 2.000 kg
limpos, sem machucados ou partes podres, cor uniforme,
madura o suficiente para ser consumida durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Chuchu. Produto in natura, legumes inteiros, com
cascas, sem folhas, de tamanho médio ou grande,
070 1.000 kg
íntegros, firmes, limpos, sem rachadura ou machucados,
maduro o suficiente para ser consumido durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Couve manteiga. Produto in natura, verdura com folhas
integras, frescas e limpas, sem partes podres ou
071
500 un
amareladas (velhas), madura o suficiente para ser
consumida durante a semana da entrega, entregue em
maços. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Couve flor. Produto in natura, unidade integra, firme,
limpa, sem folhas, sem pontos pretos deteriorados, cor
072 1.000 kg
característica, madura o suficiente para ser consumida
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Doce cremoso de goiaba. Produto processado, feito a
base de goiaba, pote plástico com tampa e lacre abaixo,
073
400 un
rótulo em conformidade com a legislação, validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.
Embalagem de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Doce cremoso de uva. Produto processado, feito a
base de uva, pote plástico com tampa e lacre abaixo,
074
400 un
rótulo em conformidade com a legislação, validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.
Embalagem de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Doce cremoso de morango. Produto processado, feito
a base de morango, pote plástico com tampa e lacre
075
400 un
abaixo, rótulo em conformidade com a legislação,
validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da
entrega. Embalagem de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Doce de leite. Produto processado, feito a base de leite,
pote plástico com tampa e lacre abaixo rótulo em
076
250 un
conformidade com a legislação, validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data da entrega. Embalagem
de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Da Serra

Marca

Da Serra

Marca

Da Serra

Marca

Da Serra

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

3,50

Valor
(R$)

3,00

Valor
(R$)

8,00

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

5,00

Valor
(R$)

6,50

Valor
(R$)

6,00
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Item Qtde. UN Ervilha
seca
partida.
Produto
minimamente
processado, grãos limpos, sem sijidades, impurezas ou
077
300 un
detritos, rótulo em conformidade com a legislação, prazo
de validade mínimo de 2 (dois) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 500g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Extrato de tomate. Produto processado, elaborado com
polpa de tomate concentrada, rótulo em conformidade
079 3.000 un
com a legislação, validade mínima de 6 (seis) meses a
contar da data da entrega. Embalagem em sache de
340g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Bella Dica

Marca

Fugini
Fuginni

Item Qtde. UN Farinha de aveia. Produto minimamente processado,
obtido a partir da moagem dos grãos integrais da aveia,
080
300 un
rótulo em conformidade com a legislação, prazo de
validade de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Embalagem de 200g.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Neilar

Item Qtde. UN Farinha
de
mandioca.
Produto
minimamente
processado, obtido a partir da moagem e desidratação
081
500 un
da mandioca crua, rótulo em conformidade com a
legislação, prazo de validade de 6 (seis) meses a partir
da data da entrega. Embalagem de 500g.

Marca

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Farinha de milho, classe media, tipo 1. Produto
minimamente processado, obtido através da moagem da
082 1.500 un
farinha de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico,
rótulo de conformidade com a legislação, prazo de
validade de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Embalagem de 1kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Farinha de trigo branca, especial, tipo 1. Produto
minimamente processado, enriquecido com ferro e ácido
083 3.000 un
fólico, rótulo de conformidade com a legislação, prazo de
validade de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Embalagem de 5kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Farinha de trigo integral. Produto minimamente
processado, enriquecido com ferro e ácido fólico, rótulo
084 1.500 un
em conformidade com a legislação, prazo de validade de
6 (seis) meses a partir da data da entrega. Embalagem
de 1kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Bella Dica
Bella Dica

Marca

Rio do Sol
Bella Dica

Marca

Cisne
Bella Dica

Marca

Nordeste

Valor
(R$)

8,50

Valor
(R$)

3,95
4,00

Valor
(R$)

4,00

Valor
(R$)

6,45
6,50

Valor
(R$)

5,45
5,50

Valor
(R$)

16,95
17,00

Valor
(R$)

5,00
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Item Qtde. UN Feijão carioca. Produto minimamente processado,
grãos limpos, sem sujidades, impureza ou detritos, rótulo
085 1.500 un
em conformidade com a legislação, prazo de validade de
2 (dois) meses a partir da data da entrega. Embalagem
de 1kg.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva

Marca

Da Casa
Caldo de
Ouro

Valor
(R$)

11,45
11,50

Item Qtde. UN Feijão preto. Produto minimamente processado, grãos
limpos, sem sujidades, impureza ou detritos, rótulo em
086 3.500 un
conformidade com a legislação, prazo de validade de 2
(dois) meses a partir da data da entrega. Embalagem de
1kg.

Marca

Valor
(R$)

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Ondão
Ondão

10,45
10,50

Item Qtde. UN Fermento biológico seco. Produto processado, rótulo
em conformidade com a legislação, prazo de validade de
087
300 un
6 (seis) meses a partir da data da entrega. Embalagem
de 125g.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Fermento químico seco. Produto processado, rótulo em
conformidade com a legislação, prazo de validade de 6
088
600 un
(seis) meses a partir da data da entrega. Embalagem de
100g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Good
Instant
Good

Marca

Good
Good
Instant

8,45
8,50

Valor
(R$)

3,95
4,00

Item Qtde. UN Fígado de frango picado. Produto minimamente
processado, sem gordura aparente, cortado em pedaços.
089 1.500 kg
Embalagem plástica contendo 1kg do produto,
totalmente congelado, sem acúmulo de liquidos em seu
interior, rótulo contendo identificação do produto, peso,
fabricante, numero de lote e registro no SIM, SIF ou
CISPOA, validade mínima de 2 meses a contar da data
da entrega. Deverá ser transportado em carro refrigerado
ou caixas isotérmicas.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Dalia

Item Qtde. UN File de peixe (tilápia). Produto minimamente
processado, limpo, sem escamas, espinhos e cartilagem.
090 1.000 kg
Embalagem plástica contendo 1kg do produto,
totalmente congelado, sem acúmulo de liquidos em seu
interior, rótulo contendo identificação do produto, peso,
fabricante, numero de lote e registro no SIM, SIF ou
CISPOA, validade mínima de 2 meses a contar da data
da entrega. Deverá ser transportado em carro refrigerado
ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Scheer

52,00

Valor
(R$)

6,50
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Item Qtde. UN Laranja do céu. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, suculenta,
094
350 kg
sem machucados internos ou externos, cor uniforme,
madura o suficiente para ser consumida durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Laranja suco. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, suculenta,
095
700 kg
sem machucados internos ou externos, cor uniforme,
madura o suficiente para ser consumida durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Leite longa vida UHT integral. Produto minimamente
processado, obtido do leite de vaca integral, rótulo
096 20.000 un
contendo identificação do produto, ingredientes, tabela
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, número no Registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção, validade mínima de 2 (dois) meses a contar da
data da entrega. Embalagem tetra Pack de 1 litro.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Dalia
Languiru

Item Qtde. UN Leite longa vida UHT sem lactose. Produto
minimamente processado, obtido do leite de vaca, isento
097 2.500 un
de lactose em sua composição, rótulo contendo
identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade, número
do lote, número no Registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção, validade
mínima de 2 (dois) meses a contar da data da entrega.
Embalagem tetra Pack de 1 litro.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Dalia

Item Qtde. UN Lentilha. Produto minimamente processado, grãos
limpos, sem sujidades, impurezas ou detritos, rótulo em
098
700 un
conformidade com a legislação, prazo de validade
mínimo de 2 (dois) meses a partir da datada entrega.
Embalagem de 500g.

Marca

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Limão Taiti. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de qualquer tamanho, fruta, firme, limpa, sem
099
200 kg
machucados internos e externos, cor uniforme, maduro o
suficiente para ser consumido durante a semana da
entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Bella Dica
Bella Dica

Marca

Alvimar

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

3,50

Valor
(R$)

3,95
4,00

Valor
(R$)

4,50

Valor
(R$)

7,45
7,50

Valor
(R$)

6,00
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Item Qtde. UN Maçã fugi. Produto in natura, unidade inteira com casca,
de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem machucados
100 10.000 un
internos e externos ou partes podres, madura o
suficiente para ser consumida durante a semana da
entrega. Entregue em embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Maçã Gala. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem
101 10.000 un
machucados internos e externos ou partes podres,
madura o suficiente para ser consumida durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Macarrão tipo alfabeto. Produto processado, feito à
base de massa de sêmola com ovos, formato em letras
102 2.000 un
do alfababeto, coloração uniforme, rótulo em
conformidade com a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses contados da data da entrega.
Embalagem de 500g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Macarrão tipo cabelo de anjo. Produto processado,
feito à base de massa de sêmola com ovos, formato de
103 2.000 un
fios finos e enrolados em ninho, coloração uniforme,
rótulo de conformidade com a legislação, prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses contados da data da
entrega. Embalagem de 500g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Macarrão tipo espaguete. Produto processado, feito à
base de massa de sêmola com ovos, formato de fios
104 3.000 un
longos e redondos, coloração uniforme, rótulo em
conformidade com a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses contados da data da entrega.
Embalagem de 500g.

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Germani
Germani

Marca

Orquidea
Germani

Marca

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Macarrão tipo parafuso. Produto processado, feito à
base de massa de sêmola com ovos, formato em espiral,
105 3.000 un
coloração uniforme, rótulo de conformidade com a
legislação, prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses
contados da data da entrega. Embalagem de 500g

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva
Item Qtde. UN Mamão formosa. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio a grande, fruta firme, limpa,
106 9.000 kg
sem partes amassadas ou podres, maduro o suficiente
para ser consumido durante a semana da entrega.
Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Valor
(R$)

6,50

Valor
(R$)

7,00

Valor
(R$)

3,95
4,00

Valor
(R$)

4,95
5,00

Valor
(R$)

3,45
3,50

Marca

Filler
Germani

Marca

Alvimar

Valor
(R$)

3,45
3,50

Valor
(R$)

7,00
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Item Qtde. UN Manga hadden. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio a grande, fruta firme, limpa,
107 2.000 un
sem partes amassadas ou podres, cor característica,
madura o suficiente para ser consumida durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Valor
(R$)

6,50

Item Qtde. UN Manteiga sem sal. Produto processado à base de leite
de vaca, de primeira qualidade, obtida do creme de leite
108
500 un
(nata)
padronizado,
pasteurizado
e
maturado,
refrigerado, rótulo deve conter dados de identificação,
data de fabricação e validade, lote, registro no MAPA,
validade de no minimo 4 meses. Embalagem de 200g.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas
isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Dealli

10,00

Marca

Valor
(R$)

Item Qtde. UN Margarina sem sal. Produto ultraprocessado, feito a
base de óleos vegetais interesterificados, sem acréscimo
109 1.000 un
de sal e isento de gorduras trans, refrigerado, rótulo em
conformidade com a legislação, validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data da entrega. Embalagem
de 500g. Deverá ser transportado em carro refrigerado
ou caixas isotérmicas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Mel de abelhas. Produto minimamente processado,
100% natural, rótulo contendo identificação do produto,
110
200 kg
ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação, validade, número do lote e registro no MAPA,
validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da
entrega. Embalagem plástica ou vidro, contendo 250
gramas e no máximo 1kg

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Melado batido de cana de açúcar. Produto processado,
100% sacarose, rótulo contendo identificação do
111
300 un
produto, ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação, validade, número do lote, validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.
Embalagem plástica de 400g.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Milho em grão, cru. Produto minimamente processado,
congelado e embalado, rótulo contendo identificação do
112
200 un
produto, ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, número do lote. Prazo de
validade mínimo de 2 (dois) meses a partir da data da
entrega. Embalagem plástica contendo 300g.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Claybom

Marca

Assoc.
Apicul.

Marca

Agro
Rodeio

Marca

Campos
do Sul

6,00

Valor
(R$)

30,00

Valor
(R$)

7,00

Valor
(R$)

5,00
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Item Qtde. UN Moranga amarela (não será aceito a cabotiá). Produto in
natura, cor da casca laranja, unidades integras, frescas e
113
800 kg
limpas, sem rachaduras ou machucados, madura o
suficiente para ser consumida durante a semana da
entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Morango. Produto in natura, unidades inteiras, limpas e
frescas, frutas de tamanho variados, sem machucados
114
250 un
internos ou externos ou podres, maduros o suficiente
para ser consumido durante a semana da entrega.
Entregue em embalagens cobertas com papel filme.
Embalagem de 250g

- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Item Qtde. UN Nata (creme de leite pasteurizado). Produto
industrializado, refrigerado, com teor de gordura de no
115
600 un
mínimo 48%, pote plástico com tampa e lacre abaixo,
rótulo contendo identificação do produto, peso, tabela
nutricional, fabricante, data de fabricação e validade,
número do lote, registro no Ministério da Agricultura,
prazo de validade mínima 30 (trinta) dias a contar da
data da entrega. Embalagem de 300g. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Biolat

Item Qtde. UN Óleo de soja. Produto minimamente processado a partir
do refinamento da soja, rótulo em conformidade com a
116 4.000 un
legislação, validade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data da entrega. Embalagem (frasco) de 900ml.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda
- Cristian Daniel Garske da Silva

Leve
Leve

Item Qtde. UN Orégano. Erva aromática em folhas secas, rótulo em
conformidade com a legislação, prazo de validade
117
200 un
mínimo de 6 (seis) meses a parti da data da entrega.
Embalagem em pacote de 50g.

Marca

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Ovos de galinha. Produto in natura, tipo 2, grandes,
inteiros, limpos, isentos de rachaduras ou perfurações,
118 6.000 dz
rótulo contendo data de validade e aviário de origem,
com registro no Ministério da Agricultura, validade
mínima de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega.
Embalagem em bandeja de paple tratado, descartável
ou plástico, específico para esse fim, contendo 30
unidades de ovos cada.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Luar Sul
Dell
Gurme

Marca

Granja
Steffenon

Valor
(R$)

3,00

Valor
(R$)

7,00

Valor
(R$)

7,00

Valor
(R$)

9,45
9,50

Valor
(R$)

4,95
5,00

Valor
(R$)

10,00
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Item Qtde. UN Pão de forma integral, fatiado. Pão de trigo, integral,
tipo sanduíche, com peso entre 20g e 30g cada fatia,
119 1.000 un
preparado com farinha de trigo integral em sua
composição, isento de sujidades, parasitas, em perfeito
estado de conservação, acondicionado em embalagem
plástica resistente, rótulo em conformidade com a
legislação, validade mínima de 15 (quinze) dias a contar
da data da entrega. Embalagem de 500g. Não será
aceito o pão queimado, mal cozido ou com presença de
fungos.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Farias

Item Qtde. UN Pão de forma tradicional sem lactose, fatiado. Pão de
trigo, branco, tipo sanduíche, com peso entre 20g e 30g
120
500 un
cada fatia, isento de lactose em sua composição, sem
sujidades, parasitas, em perfeito estado de conservação,
acondicionado em embalagem plástica resistente, rótulo
em conformidade com a legislação, validade mínima de
15 (quinze) dias a contar da data da entrega.
Embalagem de 500g. Não será aceito o pão queimado,
mal cozido ou com presença de fungos.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Farias

Item Qtde. UN Pão de forma tradicional, fatiado. Pão de trigo, branco,
tipo sanduíche, com peso entre 20g e 30g cada fatia,
121 2.000 un
isento de sujidades, parasitas, em perfeito estado de
conservação, acondicionado em embalagem plástica
resistente, rótulo em conformidade com a legislação,
validade mínima de 15 (quinze) dias a contar da data da
entrega. Embalagem de 500g. Não será aceito o pão
queimado, mal cozido ou com presença de fungos.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Farias

Item Qtde. UN Pepino salada. Produto in natura, unidade inteira com
casca, integro, fresco, limpo, sem rachadiras ou
123
200 kg
machucados, maduro o suficiente para ser consumido
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Pêra argentina. Produto in natura, unidade inteira com
casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem
124 1.000 kg
machucados internos ou externos, cor característica,
frutos com casca lisa, polpa suculenta, branca, madura o
suficiente para ser consumida durante a semana da
entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Pêssego nacional. Produto in natura, unidade inteira
com casca, de tamanho médio, fruta firme, limpa, sem
125
500 kg
machucados internos ou externos ou partes podres,
maduro o suficiente para ser consumido durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Valor
(R$)

7,50

Valor
(R$)

4,00

Valor
(R$)

6,00

Valor
(R$)

5,00

Valor
(R$)

10,00

Valor
(R$)

8,00
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Item Qtde. UN Pimentão verde. Produto in natura, unidade inteira com
casca, firme, integro, fresco e limpo, sem machucados,
126
150 kg
maduro o suficiente para ser consumido durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Pipoca em grão. Produto minimanente processado,
rótulo em conformidade com a legislação, validade
127
300 un
mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega.
Embalagem plástica de 500g.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Marca

Bella Dica
Bella Dica

Valor
(R$)

7,50

Valor
(R$)

4,45
4,50

Item Qtde. UN Polpa de fruta natural. Produto minimamente
processado, polpa de frutas natural, sem adição de
128
400 un
açúcares, corantes, conservantes e aditivos, rótulo de
conformidade com a legislação. Embalagem de 1kg.
Prazo de validade de um ano. Deverá ser transportado
em carro refrigerado ou caixas isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Frutale Industria de Alimentos Ltda

Frutale

19,00

Item Qtde. UN Polvilho azedo. Produto minimamente processado,
também chamado de fécula de mandioca modificada por
129 1.000 un
processo de fermentação e secagem, rótulo em
conformidade com a legislação, validade mínima de 6
(seis) meses s contar da data da entrega. Embalagem
plástica de 1kg.

Marca

Valor
(R$)

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Prata
Prata

Item Qtde. UN Queijo mussarela, fatiado. Produto processado e
fatiado, cada fatia deve pesar no mínimo 10 gramas e no
130
500 un
maximo 20 gramas, rótulo contendo identificação do
produto, ingredientes, ingredientes, tabela nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade, lote,
temperatura de estocagem e registro do produto no
MAPA, validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da
data da entrega. Embalagem plástica de 500g. Deverá
ser transportado em carro refrigerado ou caixas
isotérmicas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda

Dealli

25,00

Item Qtde. UN Repolho branco. Produto in natura, unidade inteira,
integro, fresco e limpo, sem folhas velhas ou
131
800 kg
machucadas, maduro o suficiente para ser consumidado
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

Marca

Valor
(R$)

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Repolho roxo. Produto in natura, unidade inteira,
integro, fresco e limpo, sem folhas velhas ou
132
400 kg
machucadas, maduro o suficiente para ser consumidado
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Alvimar

Marca

Alvimar

9,45
9,50

3,00

Valor
(R$)

5,50
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Item Qtde. UN Requeijão
cremoso.
Produto
industrializado,
refrigerado, pote com tampa e lacre abaixo, rótulo
133
200 un
contendo identificação do produto, peso, tabela
nutricional, fabricante, data de fabricação e validade,
número do lote, registro no Ministério da Agricultura,
prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a contar da
data da entrega. Embalagem de 200g. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Deally

Item Qtde. UN Sal refinado iodado. Produto minimamente processado,
rótulo contendo identificação do produto, ingredientes,
134 1.500 un
peso, tabela nutricional, fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data da entrega. Embalagem
plástica de 1kg.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Apollo

Item Qtde. UN Suco de abacaxi integral. Suco de abacaxi integral,
100% natural, sem adição de açúcar e conservantes,
135
500 un
rótulo contendo a identificação do produto, fabricante,
ingredientes, peso, data de fabricação e validade mínima
de 1 ano a contar da data de fabricação. Embalagem
em garrafa de 1 litro.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Suco de laranja integral. Suco de laranja integral, 100%
natural, sem adição de açúcar e conservantes, rótulo
136
500 un
contendo a identificação do produto, fabricante,
ingredientes, peso, data de fabricação e validade mínima
de 1 ano a contar da data de fabricação. Embalagem
em garrafa de 1 litro.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Suco de uva integral. Suco de uva integral, 100%
natural, sem adição de açúcar e conservantes, rótulo
137 1.000 un
contendo a identificação do produto, fabricante,
ingredientes, peso, data de fabricação e validade mínima
de 1 ano a contar da data de fabricação. Embalagem
em garrafa de 1 litro.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Tempero verde. Produto in natura, íntegros, frescos e
limpos. Entregue em maços em embalagem plástica
138 1.500 un
limpa.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Tomate longa vida. Produto in natura, unidades de
tamanho médio a grande, firme e limpo, sem
139 3.000 kg
machucados ou partes podres e cor uniforme, maduro o
suficiente para ser consumido durante a semana da
entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Suvalan

Marca

Suvalan

Marca

Panizzon

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Valor
(R$)

6,00

Valor
(R$)

1,50

Valor
(R$)

8,50

Valor
(R$)

8,50

Valor
(R$)

9,50
Valor
(R$)

2,00

Valor
(R$)

6,00
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Item Qtde. UN Uva rosa Niágara. Produto in natura, unidade inteira
com casca, em cachos, de tamanhos variados, fruta
140
300 kg
firme, limpa, sem machucados internos e externos ou
partes podres, madura o suficiente para ser consumido
durante a semana da entrega. Entregue em embalagens
limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Vagem. Produto in natura, integro, firme e limpo, sem
machucados ou partes deterioradas, cor uniforme,
141
200 kg
maduro o suficiente para ser consumido durante a
semana da entrega. Entregue em embalagens limpas.

- Atacado de Carnes MS Ltda
Item Qtde. UN Vinagre de álcool. Produto minimamente processado,
sem corantes e/ou aditivos químicos, em perfeitas
142
700 un
condições, com data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 1 (um) ano. Embalagem plástica,
resistente e transparente de 750ml.

- Cristian Daniel Garske da Silva
- Atacado de Carnes MS Ltda

Marca

Alvimar

Marca

Alvimar

Marca

Weinmann
Rosina

Item Qtde. UN Vinagre de maçã. Produto minimamente processado,
sem corantes e/ou aditivos químicos, em perfeitas
143
700 un
condições, com data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 1 (um) ano. Embalagem plástica,
resistente e transparente de 750ml.

Marca

- Atacado de Carnes MS Ltda

Rosina

Valor
(R$)

7,50

Valor
(R$)

9,50

Valor
(R$)

2,95
3,00

Valor
(R$)

4,00

Item Qtde. UN Recarga de gás GLP em botijão de 13Kg
144

200

un

- Fin Distribuidora de Gas Ltda

Marca

Valor
(R$)

Liquigas

100,00

Marca

Valor
(R$)

Liquigas

340,00

Item Qtde. UN Recarga de gás GLP em botijão de 45kg
145

150

un

- Fin Distribuidora de Gas Ltda

01 - DO OBJETO:
01.01 - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a eventual aquisição de
produtos alimentícios e de limpeza, com entrega parcelada, para
abastecimento das Escolas, como segue:
01.01.1 - Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho da Amizade, localizada na
Rua Darcy Azambuja, nº 185, cidade de Roca Sales;
01.01.2 - Escola Municipal de Educação Infantil Crescendo Feliz, localizada na Rua
José Brock, nº 494, Bairro Loteamento Sete Setembro, cidade de Roca Sales;
01.01.3–Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação
Infantil Primeiros Passos, localizada na Rua Jacob Lang, nº 386, Bairro
Centro, cidade de Roca Sales, conforme Termo de Colaboração em vigor entre
as partes;
01.01.4–Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação
Infantil Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, n° 665, Bairro Dois
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Lajeados, cidade de Roca Sales, conforme Termo de Colaboração em vigor
entre as partes;
01.01.5–Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação
Infantil Pingo de Gente, com sede na Rua Rio Branco, nº 586, Bairro Pôr do
Sol, cidade de Roca Sales, conforme Termo de Colaboração em vigor entre as
partes;
01.01.6–Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal de Educação
Infantil Arco Íris, localizada na Rua Emilio Lengler, nº 988, Bairro Sete de
Setembro, cidade de Roca Sales, conforme Termo de Colaboração em vigor
entre as partes;
01.01.7 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro, localizada na
Linha Marechal Floriano, nº 2.300, interior, Município de Roca Sales;
01.01.8 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família, localizada na
Linha Júlio de Castilhos, nº 3.570, interior, Município de Roca Sales;
01.01.9 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, localizada na Rua
José Brock, nº 690, Bairro Loteamento Sete Setembro, cidade de Roca Sales;
01.02 - O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto e as demais condições
são aquelas constantes no Edital do Pregão nº 008/21 e na(s) sua(s) proposta(s),
que para todos os efeitos legais fazem parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição.
02 - VIGÊNCIA DA ATA:
02.01 - A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, tendo, portanto, validade até o dia 26 de
maio de 2022.
02.02 - Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 5º do Decreto
Municipal nº 2299/15, a existência desse Registrado de Preços não obriga o
Município, durante a sua vigência, a adquirir os produtos cujos preços nela
estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica,
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso
de igualdade de condições.
03 - DOS PREÇOS:
03.01 - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro
de Preços constam no Demonstrativo de Propostas Vencedoras, em anexo a
essa Ata.
04 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
04.01 - As solicitações de fornecimento à contratada por parte da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura serão feitas por escrito, através de Pedidos de Compra,
preenchidos em modelo próprio, datado e assinado.
04.02 - Os Pedidos de Compras poderão ser entregues diretamente no escritório da
contratada ou encaminhada por meios eletrônicos, com antecedência mínima de
03 (três) dias úteis do dia marcado para o fornecimento.
04.03 - Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a discriminação
apresentada na Carta Proposta.
04.04 - Os fornecimentos deverão ser efetuados nos dias úteis, das 07h30min às
11h30min e das 13h30min às 17.00horas, ou excepcionalmente, em outro
horário determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
04.05 - Os produtos deverão ser entregues às expensas do fornecedor junto as Escolas
Municipais e Comunitárias de Educação Infantil, Escolas Municipais de Ensino
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Fundamental ou ainda junto ao CRAS, todos mencionados no item 01.01 com
seus respectivos endereços.
04.06 - O fornecedor deverá enviar à Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 10 de
cada mês, quando for o caso, uma relação da quantidade total de cada item
fornecido no mês anterior.
04.07 - Dentro do prazo de vigência desta Ata, o(s)fornecedor(es) registrado(s) está(ão)
obrigado(s) ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições
do Pedido de Compras, conforme previsão do Edital de Pregão Presencial que
originou a formalização da Ata.
04.08 - Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações,
deverão ser retirados nos seguintes prazos:
04.08.1 - Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega e;
04.08.2 - Em até 24 (vinte e quatro) horas após o fornecedor ter sido devidamente
notificado, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
04.09 - A recusa do fornecedor em atender à substituição levará à aplicação das sanções
previstas por inadimplemento.
04.10 – O responsável pela Secretaria de Educação e Cultura promoverá ampla
pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os nele praticados.
04.11 - O prazo de entrega dos produtos é de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
entrega do Pedido de Compras por parte do Município.
05 - DO PAGAMENTO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
05.01 - O pagamento será realizado em parcela única, no prazo de até 15 (quinze) dias
após a entrega da totalidade dos produtos, de acordo com as quantidades
fornecidas e levando em conta o valor unitário constante na Carta Proposta e
neste instrumento, diretamente na conta bancária indicada pelo fornecedor.
05.02 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação:
05.02.1 - Da Nota Fiscal junto a Secretaria da Fazenda do Município, devidamente
regularizada em seus aspectos fiscais e formais, contendo em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da
ordem de fornecimento.
05.02.2 - O pagamento somente será realizado após o responsável pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura atestar no verso da Nota Fiscal, o
recebimento dos produtos constantes na mesma.
05.03 - Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional.
05.04 - Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades assumidas,
quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva do objeto.
05.05 - A quitação não será aceita sob reserva ou condições, correndo por conta do
fornecedor todas as eventuais despesas daí decorrentes.
05.06 - Ocorrendo desequilíbrio econômico - financeiro da Ata de Registro de Preço, o
Município poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inc. II,
alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do fornecedor.
06 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
06.01 - O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
06.01.1 - Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes nesta Ata de
Registro de Preços;
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06.01.2 - No caso do fornecedor não retirar o Pedido de Compras, no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
06.01.3 - Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se
tornar superior ao praticado no mercado;
06.01.4 - Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
06.02 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto nos
itens 06.01.1 à 06.01.4, será formalizado em processo próprio e comunicado por
correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a
ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
06.03 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se assim,
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
07 - DAS PENALIDADES:
07.01 - Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, o Município
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor registrado, segundo a
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
07.01.1 - Advertência escrita: quando se tratar de verificação de não conformidade ou
no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas,
inclusive quanto à apresentação obrigatória de documentação, ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos ao Município, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
07.01.2 - Multa de 05% (cinco por cento): pela não apresentação de relatórios, laudos e
outros documentos que comprovam a conformidade do objeto e no caso de
descumprimento do prazo de entrega do objeto (item 04.11), limitado a 30
(trinta) dias, quando será considerada inexecução contratual,
07.01.3 - Multa de 10% (dez por cento): no caso de inexecução parcial da Ata, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de 01 (um) ano.
07.01.4 - Multa de 20% (vinte por cento): no caso de inexecução total da Ata, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
07.01.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
07.02 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido da Ata de Registro de
Preços.
07.03 - Na aplicação das sansões previstas nos itens 07.01.1 a 07.01.5, fica assegurada
a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
07.04 - As penalidade serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso.
07.05 - No caso do pagamento ser realizado pelo MUNICÍPIO após a data de vencimento,
incidirá juro mensal de acordo com o índice de remuneração da poupança até
a data do efetivo pagamento e correção monetária pela variação do índice
acumulado da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que vier a substitui-lo.
08 - DA FISCALIZAÇÃO:
08.01 - O fornecedor se obriga a permitir e facilitar diariamente e a qualquer tempo, a
fiscalização no fornecimento do objeto do presente instrumento, pelo
representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou por peritos
por ele indicados, facultando-lhes o livre acesso às suas instalações, bem como a
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todos os registros e documentos pertencentes ao objeto deste instrumento, sem
que tal fiscalização importe na assunção de responsabilidade de parte do
Município.
08.02 - O Município poderá exigir alterações ou substituição do objeto do presente
instrumento no caso do mesmo estar em desacordo com as especificações
constantes no procedimento licitatório.
08.03 - O representante da Secretaria Municipal de Educação e Culturaestá investido
do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as
especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário
preestabelecido.
08.04 - As irregularidades constatadas pelo representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura deverão ser comunicadas a Secretaria Municipal da
Fazenda, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências
necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades
previstas.
09 - CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR:
09.01 - Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os
inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
09.01.1 - Greve generalizada dos empregados;
09.01.2 - Calamidade Pública;
09.01.3 - Acidente que implique no retardamento da execução dos serviços, sem culpa do
fornecedor;
09.01.4 - Chuvas copiosas e suas conseqüências que impeçam o andamento normal dos
serviços.
09.02 - Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo
fornecedor.
09.03 - Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o
fato deverá ser comunicado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, até
24 horas após a ocorrência.
09.03.1 - No caso de não ser cumprido o prazo previsto no item 09.03, o início da
ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de
solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força
maior.
10 - DO FORO:
10.01 - Para dirimir dúvidas emergentes da presente Ata de Registro de Preços, elegem
as partes de comum acordo, o FORO DA COMARCA DE ENCANTADO - RS,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
E, por haverem assim acordados, declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas no presente instrumento, comprometendo-se em bem e
fielmente cumpri-las, pelo que assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir os
efeitos de direito.
Roca Sales, em 26 de maio de 2021.

DANIEL JOSE SCHOMMER
Atacado de Carnes MS Ltda

CRISTIAN D. G. DA SILVA
Cristian D. Garske da Silva

AMILTON FONTANA
Prefeito Municipal
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CAMILA BRESCIANI
Frutale Ind. Alimentos Ltda

BENONI F. DUARTE
Vide Quimica Ind. E Com.
De Prod. Quimicos Eireli

JULIANA C. SERAFIM
M. Martins dos Santos
Distribuidora

CRISTIANE M. TONINI
Qualipel Qualidade em
Higiene e Limpeza Ltda

WLADEMIR DA ROSA
Kapricho Distribuidora Eireli

LIANE MARIA MAGNI
Armazzem Casa e
Conforto Com. De Prod. De
Limpeza e Art. Cama Mesa
e Banho

LEONARDO BASTIANI
Adejor do Brasil Ltda

JERRI BERNARDI
GD Atac. De Prod. De
Higiene e Limpeza Eireli

JONATHAN A. DO PRADO
Jonathan Afonso do Prado

JOSE J. B. DE SOUZA
Schuza Com. De
Descartáveis, Higiene e
Limpeza Ltda

GILBERTO LUIZ FIN
Fin Distr. De Gas Ltda

APROVO O PRESENTE INSTRUMENTO DE
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FRANCK ANDREA LANG
Assessor Jurídico do Município

TESTEMUNHAS: IARA BEATRIZ KLEIN
CPF – 672.266.800-25

MARIBEL CRISTINA DREHMER
CPF – 960.025.650-00
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