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/ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

sos LICITAC AO ECON TRATOS

tse PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA

TERMO DE CONTRATO
CONTRATON° 002/2020
PROCESSO N° 10777/2019
EMERGENCIAL

CONTRATO EMERGENCIAL DE AQUISISAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CONCEIGAO DA BARRA E A SANTA
ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
LTDA - ME, NA FORMAABAIXO.

O Fundo Municipal de Saude de Conceicado da Barra-ES, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ n°. 10.690.604/0001-60 com Sede a Praca Prefeito Jose

Luiz da Costa, s/n, Centro, Concei¢ao da Barra/ES, neste ato representado por seu Gestor,
Sr Secretéario JULIO CESAR DE SOUZA BALDOTTO, portador do CPF-MF n°
114.679.267-01 e RG n° 1.850.772, residente Rua: Sao Marcos, n° 122 Bairro: Centro
residente nesta cidade, adiante denominado Contratante, e a Empresa SANTA ROSA
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - MEpessoajuridica de direito privado,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 01.146.578/0001-13, com sede Avenida: Vitoria, n° 655, Loja:
02, Bairro: Centro - Nova Venécia —- ES CEP: 29.830-000, por seu representante legal, Sr.
Adilson Bettin, inscrito no CPF n° 978.864.837-15 e no RG n° 864.157-ES, ajustam o

presente CONTRATO Emergencial de AQUISISAO DE GENERO ALIMENTICIO, nos
termos da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente o art. 24, IV, bem como de acordo com o
Processo n° 10777/2019, parte integrante deste instrumento independente de transcrigao,

ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas as condigdes nela estipuladas que

contrariem as disposicdes deste CONTRATO, quese regera pelas Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1- O objeto do presente Contrato Emergencial se refere a contratagao da empresa

especializada em FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO para atender as

necessidades do Hospital Municipal e do Pronto Socorro do Distrito do Brago do Rio, a fim

de suprir a alimentacao necessaria, com as refeigdes diarias para os pacientes internados,

funcionarios de plantées no Municipio de Conceigao da Barra-ES, conforme as quantidades

e especificagdes constantes no Anexo|.

CLAUSULA SEGUNDA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
2.1 - As despesas decorrentes do presente servico/aquisigao correrao a conta da seguinte

dotacao orgamentaria abaixo relacionada:

43.01.00 - Secretaria Mun. de Satide.
43.01.30 — Bloco da Média e Alta Complexidade
Classificagao Funcional: 10.302.0011.2.0088
Natureza da despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1.212.0000

CLAUSULA TERCEIRA
DO PREGO E DO REAJUSTAMENTO
4.1 — O presente contrato tem o valor Global de R$ 11.603,50 (Onze Mil Seiscentos e Trés

Reais e Cinquenta Centavos).
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4.1.1 - No prego estao inclusos todos os custos e despesas decorrentes de licengas,

impostos e taxas de qualquer natureza, salarios, encargos sociais, seguro e outros que

direta ou indiretamente decorram do cumprimento do presente Contrato, nao sendo

permitida nenhuma cobran¢a adicional.

4.1.2 - O municipio nao se obriga a efetivar o pagamento na totalidade estimada noitem 4.1,
maso valor que corresponda aosservicos efetivamente prestados e demonstrados através

de faturas devidamente aceitas pelo Municipio.
4.1.3 - Os precos contratuais saofixos e irreajustaveis
4.1.4 - Os pagamentos serao efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias apos a
apresentacdo da nota fiscal correspondente, devidamente aceita, cobrindo os servi¢os ja

efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO DEINICIO E DA DURAGAO DO CONTRATO

5.1 — O prazo para duracao do contrato sera de 90 (Noventa) dias contados da data da

assinatura deste Termo Contratual.

CLAUSULA QUINTA
6.1 Compete a Contratada:

6.1.1 Iniciar a entrega em até 48 (quarenta e oito) horas contadas apos o recebimento da

Ordem de Fornecimento.

6.1.2 - Manter equipamentos de seguranga obrigatérios (EPIs), bem como uniformes, com

todas as obrigacgoes trabalhistas necessarias.
6.1.3 - Todos os custos de manutengao serao por conta da Contratada.

6.1.4 - Pagar as multas e outras penalidadese infragdes de lei e regulamentagao cometidas

pelos motoristas sob sua responsabilidade.

6.1.5 - A contratada sera responsavel por deslocamentos.

6.1.6 - Permitir a fiscalizagao dos servicos pela secretaria responsavel, inclusive sem previa

comunicac¢ao.

6.1.7 - A quantidade de pessoal contratado devera ter a anuéncia da secretaria responsavel.

6.1.8 - Manter seus funcionarios sempre identificados e uniformizados durante o

Fornecimento dos Materiais.

6.2 - Compete a Contratante:
6.2.1 - Cumprir fielmente este Contrato.

6.2.2 - Indicar um funcionario para fiscalizar e acompanhara entrega.

6.2.3 - Efetuar, no prazo, o pagamento pelos fornecimentos executados.

CLAUSULA SEXTA
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 - Durante a execucao do Contrato, poderaoser aplicadas as seguintes penalidades:

a) - Adverténcia;
b) - Multa de 0,3%(trés décimos por cento) por dia de atraso;

c) - Multa de 10%(dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;

d) - Suspensaopara contratar com a Administragao;

e) - Declaragao de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica Municipal.

7.2 - Antes da aplicacdo de qualquer das penalidades, a Contratada sera advertida,

devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias uteis.
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a)- A Contratada, durante a execugao do Contrato, somente podera receber 03 (trés)
adverténcias, quando, entao, sera declarado o descumprimento do Contrato, com a

aplicagao das penalidades cabiveis. A Administragao, porém, podera considerar rescindido o

Contrato mesmoque so tenha ocorrido uma adverténcia;

b) - As adverténcias, quando seguidas de justificativa aceita pela Administracao, nado serao

computadaspara 0 fim previsto na letra “a” deste paragrafo;

c) - As adverténcias, quando nao seguidasdejustificativa aceita pela Administracao, darao

ensejo a aplicacgao das penalidadesdasletras “b” e “e“ do caput da Clausula Nona.

7.3 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderao ser aplicadas em conjunto e poderao
ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras "d" e "e", do caput da
Clausula Nona.

a) - A multa moratoria sera calculada do momento em queocorrer o fato gerador, e, nao da

adverténcia, estando limitada a 10% (dez por cento), quando devera ser rescindido o
Contrato e aplicada, também, a multa cominatoria de 10% (dez por cento). Podera a
Administragao, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir 0 Contrato em
razao de atraso.

7.4 - A Administragao podera considerar outros fatos, que nao o simples atraso na execuc¢ao

do Contrato, para entender rescindido o Contrato.

7.5 - As multas serao calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos termos

das clausulas do ajuste.
7.6 - Se o descumprimento do Contrato gerar consequéncias graves para a Administragao
podera a Administracao, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades

previstas na letra "d" ou "e", do caput da clausula oitava.

7.7 - Se os danosrestringirem-se a Administragao sera aplicada a pena de suspensaopelo

prazo de, no maximo 02 (dois) anos.
7.8 - Se puderem atingir a Administragao Municipal, sera aplicada a pena de Declaragao de

inidoneidade.

7.9 - A dosagem da pena e a dimensao do dano seraoidentificadas pelo Prefeito Municipal.

7.10 - Quando declarada a inidoneidade do Contrato, o Prefeito Municipal, fara publicar sua

decisao no Diario Oficial do Estado, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante toda a

Administragao Publica Municipal.
7.11 - Nao confirmada a Declaragao de Inidoneidade, sera esta considerada como

suspensaopara contratar com a Administracao pelo prazo maximo.

7.12 - Poderao ser declarados inidéneos ou receberem a pena de suspensao, acimatratada,
os licitantes que, em razao dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93.

a) - Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudefiscal

no recolhimento de quaisquertributos;

b) - Tenham praticadoatosilicitos visandofrustrar os objetivos da licitagao;

c) - Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude

de atos praticados.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES
8.1 - A Contratante podera declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada direito a qualquer

indenizagao nos seguintes casos:

a) - Inexecucaototal ou parcial do Contrato, ensejando as consequéncias contratuais e as

previstas em lei;
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b) - O nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e
prazos;

c) - Atraso injustificado no inicio da entrega;
d) - Recusa sem justa causa e prévia comunicacao a Secretaria Municipal de Saude;

e) - A subcontratacao total ou parcial do seu objeto;
f) - Desatendimento das determinagédes regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como a de seus superiores;

g) - O cometimento reiterado de faltas na execucao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;
h) - Quando o valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global
contratado ou apos o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigacao assumida;
i) - Raz6esde interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pelo Prefeito Municipal de Conceicao da Barra, exaradas no processo

administrativo a que se refere o Contrato;
j) - A suspensao, por parte da Contratante acarretando modificagées no valorinicial do

contrato, além do limite permitido no § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracodes

posteriores;
1) - a Suspensao da sua execugao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacgao da ordem

interna ou guerra;

m) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo

em caso de calamidadepublica, grave perturbacao da ordeminterna ou guerra,
n) - a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execucao do Contrato.
8.2 - A Contratada reconhece que, nos casos enumerados nas letras "a" a "j" desta

clausula, a Contratante podera rescindi-lo unilateralmente, sem prejuizo das sangoes

contratuais e legais que Ihe forem inerentes.

8.3 - A rescisao do Contrato podera ainda ocorrer nos termos e de acordo com presente

nos arts. 79 e 80, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA
DO ACOMPANHAMENTOE DA FISCALIZAGAO
9.1 - A fiscalizacao sera feita pelo Contratante no local, através da Secretaria Municipal de

Satide, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condi¢gdes do presente

Contrato.
9.2 — fiscalizacao referida no subitem anterior nao excluira ou reduzira a responsabilidade

da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais.
9.3 — Os esclarecimentossolicitados pela fiscalizagao deverao ser prestados imediatamente,

salvo quando implicarem em indagagdes de carater técnico, hipotese em que serao

respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO
9.1 A inexecucao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as

consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nosartigos 78,

79, 80 da lei 8.666/93.
9.2 - A inexecucaototal ou parcial do presente termo de contrato N° 234/2019 enseja a sua

rescisao, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com

fulcro nos artigos 78, 79, 80 dalei 8.666/93.

/

——

(nd Contrato N° 002/2020 Pagina 4 de 20 \
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA - ES

RUA: PRACA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEICAO DA BARRA- ES CEP: 29.960-000 k 8.

CNP3 SOB No 22:899-604/0001-60 Ws



eer PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA

he ESTADODOESPIRITO SANTO
LICITACAO & CONTRATOS

9.3 - Ficara rescindido o Termo de Aditamento quando se concluir 0 processolicitatério, em
que a contratada naotera direito a reparagao ou indenizacao.

CLAUSULA DECIMA
INCIDENCIAS FISCAIS
10.1 — Ostributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdesfiscais e para fiscais), que

sejam devidos em decorréncia direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua

execucao sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma
tributaria, sem direito a reembolso. O Municipio quando fonte retentora deve descontar e
recolher, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada

pela legislagao vigente.
1002 — A responsabilidade do Municipio e da contratada por perdas e danossera limitada
aos danos diretos de acordo com o CédigoCivil Brasileiro e legislagao aplicavel, excluidos
os lucros e danosindiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valortotal

contratual reajustado.
11.3 — As partes nao responderao pelo descumprimento das obrigagdes ou prejuizos

resultantes de caso fortuito ou forga maior, na forma do artigo 1.058 do Codigo Civil
Brasileiro, caso em que qualquer das partes podepleitear a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
RESPONSABILIDADE E FORCA MAIOR
11.1 - Fica eleito o foro de Conceigao da Barra, Estado do Espirito Santo, para dirimir

qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por maisprivilegiado queseja.

: Zz Conceigao da Barra, 02 de Janeiro 2020.

awe

Sr° JULIO CESARDE SOUZA BALDOTTO

Secretario Municipal de Saude

Contratante

\

SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOSALIMENTICIO LTDA - ME
CNPJ-MPSobion° 01.146.678/0001-13

. \» ——— Contratado
WY

Sr° Daniella Pereira Leite -
Matricula: 11892

Fiscal do Contrato
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ANEXO! _
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. Emergencial de género alimenticios.

2. DAS JUSTIFICATIVAS
Considerando que se trata de um emergencial cujo Objeto € Aquisigao de Géneros

Alimenticios;

Considerando que existe um pregao de n° 48/2018 aofoi licitada no final do ano passado e

o Fundo Municipal de sauide solicitou o mesmo objeto através do processo de n° 8453/2018,

mas nao pode participar por motivos de migracao no Sistema SMAR junto as outras

secretarias, para nao haver pregdes do mesmoobjeto com valores diferentes dos mesmos

itens;

Considerando que o Fundo Municipal de Saude solicitou adesao a ata de Registro de

pregos de n° 03/2019 do pregao de n° 48/2018 no qual resultou um contrato de n° 137/2019;

Considerando que o Fundo Municipal de Saude tem como atribuicao dentre outras,

propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de maneira que as

mesmas desempenhem suas fungées administrativas ou operacionais de forma a atender o

principio da eficiéncia e qualidade a populacao em geral;

Considerando que em atendimento ao disposto com a mudanca promovida pelo novo

decreto, o §3° do art. 22 do decreto n° 7.892/13 foi alterado e prevé a reducao dolimite

individual de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento), e sua alteragao; em

através do presente,justificar a necessidade de adesao a Ata de n° 003/2019 Pertencente

as Secretarias de Administragaéo, Agao Social e Educagao cujo objeto € aquisigao de

génerosalimenticios.

Considerando que por motivos citados a cima os objetos aderido nao supre toda demanda

até o término do exercicio atual e com isso pode haverinterrupgao de servir alimentagao

para os pacientes internados e profissionai8s que fazem plantdes diariamente;

Considerando que solicitamos um processo de n° 9548/2019 através de Ata de Registro de

Precos do mesmo objeto ao qual se encontra no setor de licitagdes para analise e

procedimentolicitatorios, mas ainda sem data marcada;

Considerando que pelo volume de demanda apresentado de atendimento foi feito um

aditivo de 25% do contrato 137/2019 de géneros alimenticios no qual nao supre a demanda

para continuagao de demandas diariamente até o término do exercicio atual e suprir a
/
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alimentacao ao Hospital Municipal e Pronto Atendimento de Braco do Rio a elaboragao de

refeicdes diariamente para pacientes internado ,Funcionarios de Plant6es , com isso atender

a demanda do Fundo Municipal de Saude;

Considerando que o procedimento emergencial € a maneira mais rapida que possa_suprir

a demanda do mesmoaté final do ano ou até que concretize todo processolicitatorio bem

como Ata, Empenho e Ordem de Fornecimento;

3. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS
 

         
 

| Item Material Un. | Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
| Consumo Unitario

| 01 | 1.01.02.0003-5 KG | 0,000 60,0000 2.8900 173,40

BATATA INGLESA |

- Batata comum especial, lavada, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem

 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho,

| aderindo a superficie externa.

sem corpos estranhos ou terra

 

 

    
 

| Item | Material Un. |Marca | Modelo Média Qtde | Pr. Pr. Total |
| | | | Consumo | Unitario |

: - '
02 1.01.02.0005-1 KG | | | 0.000 80,0000 | 3,4000 272,00 |

| CEBOLA
- Cebola in natura - tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos,

tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas.

Tamanho médio,

sem rupturas,

nova, de primeira qualidade, com casca,

sem lesdes de origem fisica ou mecanica,

 

compacta e firme,

isenta de partes

sa,

 
 

 

 

| putridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plasticos resistentes.

/ Item Material lUn. | Marca Modelo | Média | Qtde Pr. | Pr. Total |
| | | | Consumo | Unitario |

|03 | 7-07.02.0006-9 | KG | oon panes 29000 116.00 |     
 

| CENOURA
- Cenoura in natura,

| ferimentos ou defeitos,

superficie externa.

Nova, sem folhas, de primeira qualidade,

devendo ser de tamanho médio, com casca sa,

rachaduras ou cortes na casca.

tenras,

sem rupturas,

]

sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem

sem corpos estranhos ou terra aderidos a

com tamanho e coloragao uniforme,

nao deve APESRSEESE |

Estarem suficientemente desenvolvidas.
 

 

| Item | Material ‘Un. Marca | Modelo Média Qtde | Pr. | Pr. Total
| \ Consumo | Unitario |

oa | 1.01.02.0010-8 Dz | | pnea —— | 2 2000 162,00 |
    
 

OVO BRANCO - Ovos frescos - Tipo grande (ou A);

- Cor Branca; - De Galinha;

- Embalagem com dados de identifica¢ao,

 

data de fabrica¢gao e de validade,
 

 

 

 
 

    

numero do lote e registo no ministerio da agricultura SIF/DIPOA; _|

_Item | Material Un. | Marca | Modelo Média | Qtde Pr. | Pr. Total
Consumo| Unitario | |
| —

(0 1.01.02.0011-6 | KG | | ect | 20,0000 5.9000 | 118,00 |

[MAGA NACIONAL |

| - Maga Nacional; |

- De primeira, in natura, com gramatura de 80 até 100 gramas, apresentando

| grau de maturagdo adequado a manipula¢ao, transporte e consumo;
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- Isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolucdo 12/78 da|

| CNNPA.
| Devem ser frescas, sem danos fisicos ou mecanicos, isenta de partes putridas.

|Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada,

 

  

|apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. |

‘Item Material | Marca | Modelo Média ‘| Qtde Pr. _| Pr. Total |
| | | | | Consumo Unitario | |

8 | l —Y 73200 || 07 1.01.02.0024-8 | KG | || 5.000 | 20.0000 | 1.6000 | 32,00  
CHUCHU
- Chuchu in natura, de tamanho médio, de primeira, inteiros, sem ferimentos ou |

defeitos, tenros, sem manchas e com colora¢gao uniforme.

Verde, novo, sem brotos, de primeira qualidade, de tamanho médio, nao poderdo |

estar murchos, com casca sa, sem rupturas, nao deve apresentar rachaduras ou

| soxten na casca. Estarem suficientemente desenvolvidos.

Item | Material | Un. Marca Modelo eal | Qtde Pe | Pr. Total
onsumo nitario

 

[oe|tot.01.02.0042-6 [Ks

| ~ Peito de frango comum, resfriado; |

- Embalados em sacos de polietileno, hermeticamente fechados e rotulados pelo|

 

   | 0,000 | 60,0000 85000 910.00 |
 

PEITO DE FRANGO Je

| Orgao competente. Produto inspecionado pelo SIF/DIPOA;

}7 Sem tempero.
Deve ser registrado junto ao SIF/SIP, limpo (sem excesso de gordura e pele),

| apresentar corte de acordo com os padrées estabelecidos pelo diagrama, nao

atingindo partes aE cotadas.

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Qtde Pr. | Pr. Total
| Consumo| Unitario

7 {eT[Teno[eo.0000[7.8000 [8 =—(10) 1.01.020042-6 KG o.000 | 80,0000 78000. 624.00 |
| coxa E SOBRE COXA |

 

  
| - Coxa e sobre coxa resfriada ou congelada;

| 7 Embalados em sacos de polietileno, hermeticamente fechados e rotulados orgao

| competente. - Produto inspecionado pelo SIF/ DIPOA.

| Cortes de frango coxa e sobrecoxa resfriada - produto de primeira qualidade.

Embalagem de 1lkg. Produto com aspecto, cor e cheiro proprio, nao amolecido nem

| pegajoso, sem mancha esverdeada, com auséncia de sujidades, parasitas *|

| larvas;
Item Material | Un. | Marca | Modelo Média | Qtde | Pr. Total |

| | |
|

— Unitisie |

12 1.01.02.0053-1 | KG | | econo 30,0000 9.9000cco200 |
}

| FIGADO BOVINO |
| = Em bifes;

- Tipo resfriado;- De origem bovina;

| - © produto sé podera ser adquirido se comprovada inspe¢ao SIF/DIPOA, embalado

 

 

 

 

 

Lem saco de polietileno, hermetecamente fechado, rotulado e identificado. _|

[Item |Material Un. | Marca | Modelo | Média | Qtde ~Pr. | Pr. Total
| Consumo Unitario | |
| —— | a _— So
13 1.01.02.0055-8 | KS | | | 0,000 | 40,0000 | 14,0000 | Beeee0

 

| COSTELA TRAZEIRA BOVINA

[- Costela traseira, bovina tipo congelado ou resfriado;  a — \
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|- Cortes magros, embalagem em sacos de polietileno, hermeticamente fechados, |

rotulados pelo orgao competente;

| - Produto inspecionado pelo SIF/DIPOA.
{| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média | Qtde Pr. Pr. Total |

Consumo Unitario
a |

| | 0,000 | 30,0000 12,4000

 

 
 

14 | 1.01.02.0056-6 | KG

~

372,00 |
  |

| LINGUICA MISTA GROSSA

Lingui¢ga mista embalagem em filme PVC ou em

_

saco plastico transparente,

contendo identificagaéo do produto, marca do fabricante, prazo de validade,

marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da|

agricultura, DIPOA n° 304 de 22/04/96 e n°145 de 22/04/98, resolu¢gdo da ANVISA

n°105 de 19/05/99 e da Lei
| Municipal/Vigilancia Sanitaria.

‘Item

|

Material TUn. | Marca

|

Modelo

|

Média | Qtde | Pr. | Pr. Total |

| | | | Consumo — Unitario |

8 1.01.02.0057-4 | KG | 0.000 | 20,0000 2.9000 | seo |

| BETERRABA
|-  Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, Bulbos tamanho médio, |

uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra

_aderidos a superficie externa. |

/ltem | Material | Un: | Marca [Modelo

|

Média =| Qtde [ Pr. Pr. Total
| Consumo | Unitario |

 

 

 

  

    
 

 

|

| 17 | 1.01.02.0059-0 | Ke | | 0.000 30.0000 4.9000 |

MELANCIA

| ~ Melancia de primeira, in natura, apresentando grau de matura¢gao adequeado a

manipula¢gao, transporte e consumo; |

- Isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolu¢ao 12/78 da)

| CNNPA. |
| Item | Material lun. | Marca | Modelo

|

Média | Qtde Pr. Pr. Total

| | Consumo Unitario

| 152,00

 

 

 

 

0,000 | 80,0000 | 1,900 | 9.00 |
ALFACE TIPO 1 |

- Alface de primeira, apresentando grau de evolugdo completo de Sema; |

aromae cor proprios;

- Isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo como resolugdo 12/78 da/|

CNNPA.

De primeira qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa, nova, folhas firmes, nao |

| Podera estar murcha, integra, tamanho médio.

Embalada em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada,

|

| 18 | etinRoner 2 |&e | |
 

 

 

apresentando na embalagem. |

 

 

 

   

| Item

|

Material [Un.

|

Marca | Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total

| |Sensuine Unitario

/49 | 1.01.02.0063-9

|

UND — | / 152,00 |
| 0,000 | 80,0000 | 41,9000 |

| |

COUVE
T

- Couve comum de primeira, ma¢go com 05 (cinco) folhas, apresentando grau de |

| evolugdo completo de tamanho, aromaé cor proprios;

|= Isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo coma resolu¢cado 12/78 da|

CNNPA. 2 —_ |

We
=
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fiiioX LICITAC AO EB CONTRATOS

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. | Pr. Total
Consumo Unitario

20 1.01.02.0065-5 KG 0.000 20.0000 2.3000 46,00         
 | LARANJA PERA

- Laranja péra in natura, madura, frutos de tamanho médio, no grau maximo de

evolugao no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou

defeitos, firmes e com brilho.  
 

 
  

Item Material Un. Marca Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

| 21 1.01.02.0069-8 UND | 39,00
| | 0,000 10,0000 | 3.9000       
 
MAIONESE 500 GR

Maionese, tipo tradicional, composto a base de ovos pasteurizados, sal, agucar |

e outras substancias permitidas, de consisténcia cremosa, cor, cheiro e sabor

proprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito

-estado de conservagéo. A embalagem devera conter externamente os dados de

identificagéo, procedéncia, informagées nutricionais, numero do lote, data de

validade, quantidade de produto e atender as especifica¢ses técnicas da ANVISA

e INMETRO. Embalada em pote plastico atéxico transparente ou saché de 500 g.

Prazo de validade de no minimo seis meses a partir da entrega do produto.  
 

  

[Item Material Un. |Marca | Modelo Média Qtde | Pr. Pr. Total
| Consumo Unitario

| 22 1.01.02.0070-1 LT 0.000 50.0000 1.8500 92,50

        
 
MILHO VERDE

- Milho verde em conserva - adicionada em embalagem original da fabrica,

informagées do fabricante e data de validade, embalado em lata, sendo que esta

ndo deve apresentar vestigios de ferrugens, amassadura ou abaulamento;

 
 

          
 

- Lata 200 g.

Item Material Un. Marca Modelo Média | Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

23 1.01.02.0073-6 KG 0,000 50,0000 3,4000 170,00

| TOMATE
|- Tomate in natura - tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira,com

aproximadamente 60% de matura¢gao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem

manchas, com colora¢&o uniforme e brilho.

Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada,

| apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.

 

    

[Item Material Un. Marca Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

24 1.01.02.0074-4 KG 126,40
| 0,000 16,0000 7,9000      
 
VAGEM VERDE

- Vagem verde extra, in natura, apresentando grau de matura¢ao adequado a

| manipulagado, transporte e consumo;

- Isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolu¢do 12/78 da

CNNPA.

 

Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada,

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
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| Item |Material ‘Un. | Marca Modelo | Média =| Qtde | Pr. Pr. Total
| Consumo Unitario

[25 1.01.02.0081-7 KG | - . 36,00
| 0,000 15,0000 2,4000 |

PEPINO
- Pepino extra, in natura, apresentando grau de maturag¢ao adequado a

Manipula¢ao, transporte e consumo;

- Isento de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolu¢do 12/78 da

CNNPA. Deve ser de primeira qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa

intacta e limpa; tamanho e colora¢gaéo uniformes tipicos da variedade, sem

manchas bolores, sujidades, ferrugem sem lesdes de origem fisica ou mecanica_

| deve atender os padrées. |

 

 

       

 

| Item Material Un. Marca | Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

26 1.01.02.0087-6 UND : less | we.n050 | +9000 ee |
A 1 ee i z oe
 

| |
FERMENTO QUIMICO EM PO 100G

- Tipo em po;
 
| 7 Composto de piro-fosfato acido de sddio;

- Bicarbonato de sddio, fosfato mono-calcio, validade minima 4 meses a contar |

da data de entrega; acondicionado em lata hermeticamente fechada;

- E suas condi¢gées deverado estar de acordo como a NTA-81 (decreto 12486 de

20/10/78) e suas altera¢gédes posteriores;

|-  Produto sujeito a verificagédo no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela anvisa.

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

 

 

   
 
 

  [27 1.01.02.0101-5 | KG 570,00  0,000 30,0000 | 19,0000

MERLUZA |
Peixe, tipo merluza, em file, congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor

proprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plastico

|transparente, atoxico, congelado em placas de ate 07kg, pesando de 140 a 160g

|por unidade, embalado em caixa de papeldo reforgado com rotulo e data de

validade impressa, e suas condi¢gdes deverado estar de acordo com a nar? |

(decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.2244/97).

| Item | Material Un. | Marca | Modelo Média | Qtde (Pr. | Pr. Total
Consumo Unitario

 

 

 

 

 | 28 | LOLGAEIEES BE | 9,000 20,0000 | 3,0000
AIPIM |
- Aipim, de primeira (boa qualidade); |

- Tamanho e colora¢gao uniformes;

- Isento de enfermidades material terroso e humidade externa anormal; |

- Sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.

item| Material Un. Marca Modelo | Média Qtde Pr. | Pr. Total |
Consumo Unitario

   
60,00 |
 

  
   | | __ | |

30 | 1.01.02.0120-1 Pr 0.000 40,0000 5.9000 sae |

POLPA DE FRUTA - CAJU |
    

- Polpa de fruta sobor caju;

- 500 G; |
- Polpa de fruta, sabor caju, embalagem com 500g, produto proprio para seneune |

| humano ;
 

b ..
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- O processamento de polpa de fruta congelada inclui uma sequéncia de etapas |

que deve ser seguida a fim de se obterem produtos dentro dos padrées de |

seguran¢a do alimento estabelecidos pelo Ministerio da Saude (MS) e Ministério

da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA);

| ~ Cada etapa tem sua importancia no processo como um todo e falhas, mesmo que

| aparentemente pequenas, podem levar ao comprometimento do produto final.
 

 
  

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

31 1.01.02.0127-9 KG 0.000 20,0000 3.4000 68,00        
 

BATATA DOCE

- Batata Doce, de primeira (boa qualidade);

- Tamanho e coloracao uniformes;

- Isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal;

- Sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.

Lavada, de primeira qualidade, de casca branca, sem lesédes de origem fisica ou

mecanica, nao apresentarem rachaduras ou cortes na  casca, livre de

enfermidades, isenta de partes putridas. Com tamanho uniforme, devendo ser

graudas. Embalagem.

Item Material [Un. Marca Modelo Média | Qtde Pr. Pr. Total
| Consumo — Unitario

 
 

   
69,00  32 1.01.02.0129-5 | KG 0.000 | 10,0000 6.9000

 

LIMAO

- Lim&o in natura, de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da

espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de matura¢ao tal

que lhe permita suportar a manipula¢gado, o transporte e a conserva¢ao em

condi¢gdées adequadas para o consumo;

- Com auséncia de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. |
 

    
[Item | Material | un. | Marca Modelo | Média | Qtde Pr. Pr. Total

| Consumo | Unitario

33 {7 02.0132-5 | KG | 0,000 | 46,0000 | 3.4000 | 54,40 |

 

PIMENTAO VERDE
- Pimentao verde;

- De primeira;

| - Tamanho e coloracao uniformes;

- Sem lesoes de origem fisica ou mecanica, perfuracoes e cortes;

- Suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rde 272/05;

- Com os padroes de embalagem da instrucao normativa conjunta n° 9, de

12/11/02, (sarc,anvisa,inmetro) ; |

- Produto sujeito a verificag¢ao no ato da entrega aos proced.adminstrativos

| determinados pela anvisa. |

  

 

  

       
 

Item | Material Un. Marca | Modelo Média | Qtde Pr. | Pr. Total |
Consumo | Unitario

[35 1.01.02.0139-2 | KG 6006 Te6000 45000 30,40

- Abdébora;

- Madura, de primeira (boa qualidade);

- Tamanho e coloracao uniformes;

- Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal;

| - Sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte; |

- Acondicionada em saco de polipropileno (850x520) mm;

fm E suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 272/05; |

| ABOBORA |

|

 

f /
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- Com os padroes de embalagem da instrucao normativa conjunta n° 9, de

12/11/02, (sarc,anvisa,inmetro) ;

- Produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced.adminstrativos

| determinados pela anvisa.
 

 

 

 

  

Item | Material Un.

|

Marca

|

Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total |
| Consumo | Unitario

36 | 1.01.02.0146-5

|

KG 6.000. 0'0000 | 6 B000 52800—  
 

FRANGO CONGELADO TIPO 1

- Frango inteiro congelado, apresentando cor amarelo rosado, sem escurecimento

ou mancha esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, Registro no

Ministério da Agricultura - SIF, informa¢des do fabricante, especifica¢ado do |

produto estampado na embalagem.

Pesando individualmente no maximo 2kg, em embalagem transparente, a vacuo ou

bem lacradas, com denominagdo do nome do produto, fabricante, endere¢o,

registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabrica¢ao e)

validade.
 

     

|

Item | Material lun.

|

Marca

|

Modelo

|

Média Qtde Pr. Pr. Total

| Consumo Unitario

37 | 1.01.02.0151-1 | KG | | 5.000 45,0000 | >-a500 36,75

 
L

FARINHA DE MANDIOCA - lkg.

Torrada, seca, fina, tipo 1, em embalagem polietileno atoxico, resistente, |

| termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado com polietileno.  
 

 

     
 

Item | Material Un.

|

Marca | Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total

| | Consumo Unitario |

| 38 | 1.01.02.0152-0 | LT “Tacos 35,0000 6.9000 241,50 |

| SARDINHA EM CONSERVA TIPO 1

- Pescado em conserva;

- Sardinha;

l= Preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; |

Apresentacao:

Inteira com espinha;

Conservado em oleo comestivel;

Com aspecto cor cheiro e sabor proprio;

Isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas;

Validade min.24 meses, fabric.max.60 dias da entrega.

Lata com 250 gramas;

- Embalado em caixa;

+
+

+
*

F
1

 
- E suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-10 (decreto 12486,de

20/10/78) . |

Item | Material Tun.

|

Marca

|

Modelo

|

Média Qtde Pr. Pr. Total

| Consumo Unitario

 

  
 

| 39 1.01.02.0154-6 | UND | 171,00

| |
TEMPERO VERDE

- Cebolinha, coentro, e salsa

- Apresentando grau de evolu¢ao completo, aroma e cor proprios, isento de

sujidades, larvas e parasitas.
|

De 1° qualidade, isento de partes putridas, nado poderdo estar murchos, magos |

de 400g cada.

| 0,000 | 90,0000 | 1,9000
J
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Item | Material Un. |Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

40 1.01.02.0159-7 KG 48,00
0,000 20,0000 2,4000 |      
 

ABOBRINHA VERDE

- Abobrinha verde in natura, de primeira, de tamanho médio, uniformes, sem

ferimentos, defeitos, intactas, firmes, livres de terra ou corpos estranhos

aderentes

Extra, de variedade menina brasileira ou piramota, devem ter colora¢ao verde

clara, com auséncia de ataque de brocas e manchas de encosto e com corte do

pedtinculo igual. Porte médio/grande, pesando de 500 e 700 gramas, de boa

qualidade, fresca, compacta e firme, apresentando tamanha uniforme e

suficientemente desenvolvida, estando livres de enfermidade, defeitos graves

que alterem a conforma¢aéo e aparéncia, sem lesdes de origem fisica/mecanica

(rachaduras, perfuragées, cortes). Devera apresentar grau de matura¢do tal que

permita suportar a manipula¢ao, o transporte e a conserva¢ao em condi¢des

adequadas para o consumo mediato e imediato.

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total

| | Consumo | | Unitario

 
 

0,000 50,0000 | 4,7000 | 99.00 | 
41 | 1-01-02.0181-3 [a |
 

| BANANA DA TERRA

- Banana da Terra;

- De primeira qualidade, in natura, em penca, com 60% a 80% de grau de

maturacdo climatizada, uniformes, no grau maximo de evolu¢ao do tamanho, tal

que lhe permita suportar a manipula¢ao, o transporte e a conservagao em

condigdes adequadas para o consumo, nao estarem golpeadas ou danificadas por

quaisquer lesédes de origem fisica ou mecanica que afetem a sua aparéncia,

frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferime ntos ou

defeitos, estarem livres de residuos de fertilizantes, com auséncia de

_sujidades, parasitos e larvas.

| Item | Material Un. Marca Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total
| Consumo Unitario

44 1.01.02.0195-3 KG

 
 

        
0,000 05,0000 14,5000 | 12:0
 

POLPA DE FRUTA - MARACUJA / TIPO 2

- Polpa de fruta sabor maracuja; |

- Pacote de 1 kg.

Produto nado fermentado, nado alcodélico, nado contém gluten e sem conservantes

quimicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto devera ser congelado e

transportado sob refrigeragéo, a embalagem devera ser de 1kg, rotulada

conforme legislagado vigente contendo o numero de registro no orgao competente.

As entregas ser&o diarias nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana.

Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento por kg.

| Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total |
Consumo Unitario

 

 

   45 1.01.02.0196-1 KG 0,000 15,0000 10,9000 16350 |
       J

POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA / TIPO 2

- Polpa de fruta sabor goiaba;

- Pacote de 1 kg.

Produto nado fermentado, nao alcodélico, nao contém gluten e sem conservantes

quimicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto devera ser congelado e

transportado sob refrigerag¢aéo, a embalagem devera ser de i1kg, rotulada

conforme legislagdo vigente contendo o numero de registro no orgao competente. |
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As entregas serado diarias nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana.

Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento por kg.

Item Material Un. Marca Modelo | Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

  

 

 46 1.01.02.0197-0 KG 109,00
| 0,000 10,0000 10,9000

POLPA DE FRUTA - SABOR MANGA

- Polpa de fruta sabor manga;- Pacote de 1 kg.

Produto nao fermentado, n&o alcoélico, nado contém gluten e sem conservantes

quimicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto devera ser congelado e

transportado sob refrigerag¢éo, a embalagem devera ser de Ilkg, rotulada

conforme legislagdo vigente contendo o numero de registro no orgao competente.

As entregas serdo diarias nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana.

Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento por kg.

         

 
 

 

         
 

‘Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

[4 1.01.02.0255-0 KG one teoqeeua 42080 1.938,00

BROCOLIS

- Brécolis de primeira qualidade, novo, firme, intacto, nao podera estar

murcho, isento de partes pitridas, colora¢gao uniforme e sem manchas;

- Unidade de tamanho médio.  
    

_ Item Material Un. Marca | Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

51 1.01.02.0280-1 KG 0.000 40.0000 2 4000 96,00         |
REPOLHO BRANCO

Verde, novo, de primeira qualidade, folhas sas, sem rupturas, com colora¢do

uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes putridas. Nao

deve estar danificado por qualquer lesdo de origem fisica ou mecanica.

Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservagaéo e maturac¢do.

Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada,

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.  
 

     

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pre Pr. Total
Consumo Unitario

52 1.01.02.0281-0 KG | 0.000 30.0000 26.9000 807,00
| _ 30, '       

CHA DE DENTRO

Carne bovina coxao mole resfriada, embalagem em filme PVC ou em saco plastico

transparente, contendo identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de

validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério

da agricultura, dipoa n° 304 de 22/04/96 e n°145 de 22/04/98, resolu¢gao da

ANVISA n°105 de 19/05/99 e da lei municipal/vigilancia sanitaria.
 

    

Item | Material Un. Marca Modelo | Média Qtde | Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

54 1.01.03.0004-8 PT 0,000 | 90,0000 3,4000 306,00

      
 

BISCOITO DE SAL (1)

- Acondicionado em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

|umidade e fragmentos estranhos, informagées do fabricante, especificagao do

produto e data de vencimento estampado na embalagem;

- 400g.

Embalagem primaria em pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 400G,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelao.  

Z
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| Item| Material Un. | Marca | Modelo |Média Qtde Pr. Pr.Total
Consumo Unitario

55 1.01.03.0005-6 PT | | 0.000 70,0000 3,4000 238,00 |     
 

BISCOITO DOCE (1)

- Acondicionado em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos, informa¢cé6es do fabricante, especifica¢gao do

produto e data de vencimento estampado na embalagem;

 

 

   

- 400g.

O biscoito devera ser fabricado a partir de matérias primas sao e limpas. Sera

rejeitado biscoito mal cozido, queimados e de caracteresorganolépticos

| anormais, nao podendo apresentar quebradi¢o - embalagem primaria em pacotes.

Item

|

Material Un. Marca

|

Modelo | Média Qtde Pr. —_| Pr. Total
| Consumo Unitario

ba ¥ | | 4
56 1.01.03.0008-0 PT 0.000 08.0000 | 2.4000 19,20    
 

CANJIQUINHA DE MILHO

Acondicionado em embalagem de polipropileno originaldo fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos, informa¢does do fabricante, especifica¢gao do

produto e data de vencimento estampado na embalagem.

‘Item | Material Un. | Marca

|

Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo | Unitario

 

  
57 4.01.03.0014-5

|

KG 28,50

     
0,000 | 15,0000 1,9000
 

  
FUBA DE MILHO

- Fuba amarelo, acondicionado em embalagem de polipropileno original do

fabricante com 1 Kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas,

livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura

- SIF, informagées do fabricante, especificagao do produto e data de

vencimento estampado na

_

embalagem especificagaéo do produto e data de

|/vencimento estampado na embalagem;

 
 

  

- Pacote;

- 1lkg.

Item

|

Material Un. Marca

|

Modelo Média Qtde [Pr. | Pr. Total
| Consumo Unitario

58 | 1.01.03.0018-8

|

UND ‘0,000 50.0000 4.2900 214,50
      
 

[OLEO DE SOJA- 900ml;
- Oleo de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica com

aproximadamente 900 ml, especificagao dos ingredientes, informagées do

fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.

Embalagem de lata, sendo que esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem,

 

  

 

 

  

amassadura ou abaulamento; - Garrafa Tipo PET. _|

| Item

|

Material Un. Marca Modelo

|

Média Qtde Pr. Pr. Total |

| Consumo Unitario

[59 |1.01.03.0019-6

|

KG | 0 000 | sa10000 4.4000 16,80 4   
 

SAL REFINADO

- Pacote em polietileno transparente, atoxico, termossoldado, com capacidade

para 1(um) kg, com prazo de validade minimo de 12 meses ou com declara¢ao

"produto nao perecivel".

". Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em

polietileno transparente, contendo o numero de registro em 6rgao competente e

a composi¢gao.
|
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|

Item | Material Un.

|

Marca

|

Modelo

|

Média Qtde Pr. Pr. Total

| | Consumo Unitario

| 60 | 1.01.03.0034-0

|

KG 0.000 | 10,0000 2.9900 29,90

| FARINHA DE TRIGO
- Farinha de trigo, branco, especial de primeira qualidade;

- Farinha de trigo especial , produto obtido do trigo, sadio, devidamente

limpa, isenta de matéria terrosa e parasitas, nao podendo estar umida,

fermentada ou ran¢gosa,

1kg;

- Prazo minimo de validade, 3 meses a partir da data de entrega;

- 0 produto devera estar de acordo com a Portaria n° 354/MS , 18/7/96 o que se

refere a Norma Técnica referente a farinha de trigo;

devendo obedecer a legislacdo vigente, embalagem de

O fornecedor deve estar ciente que o produto sera submetido a teste

culinario durante todo o periodo do contrato;

produto em laboratorio.

Farinha de trigo especial,

» Caso haja necessidade o fornecedor arcara com as despesas de analise do

sem fermento, tipo 1, em embalagem polietileno
 

 

 

       
 

atéxico, resistente, termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado com

polietileno.

‘Item

|

Material Un.

|

Marca

|

Modelo

|

Media Qtde Pr. Pr. Total |
Consumo Unitario |

[61

|

1.01.03.0035-8 | KG ~ 556,50
| | 0,000 35,0000 15,9900

[ALHO NACIONAL N° 6
- Alho in natura

brilho.
 

cabeca inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes e com

De primeira qualidade,

causados por pragas,

dentes gratdos,

bulbos firmes,

sem sinais de apodrecimento ou danos
= : . |

coloragéo uniforme, casca lisa e sem

_excesso de sujidades. |
 

 

       
 

[Item

|

Material Un. | Marca

|

Modelo Média ] Ste Pr. _‘| Pr. Total |
Consumo | Unitario |

= |
| 8 1.01.03.0058-7.

|

PT 0.000 | 50,0000 3,9000 195,00 |

[MACARRAO ESPAGUETE - 500g; |

 

- Macarrao - tipo espaguete;

- Embalagem com dados de identifica¢g¢ao do produto, data de fabrica¢gao e de

 

 
 

 

 

validade e numero do lote.
|

Item | Material Un.

|

Marca

|

Modelo | Média Qtde | Pr. | Pr. Total

| | | | _ Consumo | Unitario |

63 | 01.03.0132-0 | cx | | 0.000 | 50,0000 | + 1000 | a8 |

GELATINA (1)- 35g; |

- Ingredientes:

* Acgucar, gelatina, sal, maltodextrina, vitaminas: A, C e E, regulador de

acidez citrato de sodio, acidulante acido fumarico, aromatizantes,

Ssuleorantes artificiais aspartame, ciclamato de sodio, acessulfame de

brilhante FCG;

Contém fenilalanin

Ndo contém gluten;

Quantidade por por

Valor energético 2

Carboidratos 4,9g

)
\ue” 4

potassio e sacarina sdédica e corantes Bordeaux S,

a;

Informagdo Nutricional Porgao de 7g;

¢gao $VD* ;

6kcal 1;

23
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- Proteinas 1,3g 2;

- Sodio 88mg 4;

- Vitamina A 108 mcg RE 18;

- Vitamina C 8,1mg 18;

- Vitamina E 1,8mg 18;

- (*) Valores Didrios de Referéncia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou

8.400 Kj;

- Caixa com 35 gramas e sabores variados - Morango, abacaxi, cereja, maracuja,

uva, franqueza, limao.

- 35g; Ingredientes

* Acgucar, gelatina, sal, maltodextrina, vitaminas: A, C e E, regulador de

 

acidez citrato de sodio, acidulante acido fumarico, aromatizantes,

edulcorantes artificiais aspartame, ciclamato de  sddio, acessulfame de

potassio.

| Item | Material TUn. | Marca | Modelo Média | Qtde | Pr. | Pr. Total
| Consumo | Unitario
|

64 1.01.03.0144-3

|

CX | 0,000 40,0000 | 2.9000
 

     
116,00 |

  
CREME DE LEITE (2)- Caixa;- 200ml;

- Creme de leite em caixa de 200ml, devendo conter na embalagem data de

fabrica¢gao e data de validade.

Creme de leite UHT, embalagem de 200g, Tetra Pack, com no maximo 20% de

gordura e prazo de validade de no minimo 120 dias a contar da data da entrega

do produto.
 
 

 

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total

| Consumo Unitario

66 | 1.01.03.0169-9 CX : 9,50 |
| 0,000 05,0000 14,9000      
 

| (2) CALDO DE CARNE |
- Em tablete;

- 6 unidades;

- Caldo de carne em tabletes de 6 unidades.

Em embalagem de papel contendo dois cubos, com total de 19g. Ingredientes:

sal, gordura vegetal, amido, ac,u’car, a’gua,

alecrim, cebola, alho, pimenta-preta, louro, cominho, cu’ rcuma, carne

bovina, noz-moscada, cravo, aromatizantes.

Item

|

Material Un.

|

Marca Modelo

_|

Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

 

   

 

 

    
67 1.01.03.0171-0 KG 0.000 08,0000 | 8.9000 71,20 |

| FARINHA DE ROSCA |

| Tipo I em embalagem polietileno atoxico, resistente, termossoldado ou em filem

_de poliéster metalizado com polietileno.
 

 

‘Item

|

Material Un.

|

Marca

|

Modelo | Média Qtde | Pr. | Pr. Total
Consumo | Unitario

171 1.01,03.0185-0

|

KG 6.000 | 38 0000 5 4O06 ~

|

60,00 |
         
 

| REPOLHO ROXO |

- Novo, de 1° qualidade, folhas sas, sem rupturas, com colora¢gao uniforme, sem

manchas, livre de enfermidades, isento de partes putridas;

- Ndo deve estar danificado por qualquer lesdo de origem fisica ou mecanica;

-~ Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservagdo e matura¢ao;

- Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, |

_apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. |
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Item Material Un. |Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

72 1.01.03.0186-9 UND | | 0.000 04,0000 6.9000 27,60

ADOCANTE EM LIQUIDO

- Ingredientes:

* Agua, Edulcorantes Naturais Glicosideos de Steviol, conservantes:

+ Benzoato de sdédio e sorbato de potassio, acidulante:

+ Acido citrico;
|- Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k;

- Unidades de 80ml;

[- Prazo de validade minimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.

Item Material Un. Marca Modelo Média Qtde Pr. Pr. Total
Consumo Unitario

73 1.01.03.0199-0 UND 0.000 05,0000 6.5000 32,50       
 

[COLORIFICO (500 g)
Corante natural de urucum, pacote de 500g, de boa qualidade.

de 06 meses a contar da data da entrega do produto.
  

  

| Valor Total R$ 11.603,05 (Onze mil seiscentos trés reais e cinco centavos).
 

4. DOS LOCAIS E HORARIOS PARA ENTREGA

4.1. As entregas deverao ser realizadas somente em dias Uteis, até as 14h, no Hospital

Municipal de Conceigao da Barra — HMCBe Pronto Atendimento de Braco do Rio — PABR.

5. DOS PRAZOS PARA ENTREGA

5.1. A entrega devera ser feita em até 05 (cinco) dias uteis contadosa partir da solicitagao

da Secretaria Municipal de Saude.

Obs.: Por tratar-se da rede de Urgéncia e Emergéncia, caso a entrega naoseja realizada no

prazo, a empresa sera notificada.

6. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR
6.1. O valor sera apurado pelo setor de compras.

7. DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO
7.1, Os pagamentos seraorealizados conforme entrega dositense solicitagao da Secretaria,

em até 30 (trinta) dias apds a conferéncia dositens e liquida¢ao da nota fiscal.

7.2. As fontes dos recursos para 0 pagamento serao:
BLMAC —- BLOCO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

BLATB — BLOCO DA ATENGAO BASICA

EMENDA29

8. DISPOSIGOES GERAIS E/OU INFORMACOES COMPLEMENTARES

8.1. As fiscais do contrato serao: Daniella Pereira Leite, nutricionista do HMCB e Cleides

Costa Nascimento, Coordenadora do PABR;

8.2. As fiscais rejeitarao todo ou em parte a entrega dos bens em desacordo com as

especificagdes técnicas exigidas;

4
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8.3. As notas fiscais deverao ser entregues junto com as certidées atualizadas e copia da

Ordem de Fornecimento e deverao conter, alem do numero da Ordem de Fornecimento,

numero da Ata e do Pregao;

8.4. A empresa vencedora devera realizar a entrega de forma parcelada de acordo com a

solicitagao de entrega, nos locais determinados conforme Item 4;

8.5. O funcionario da empresa responsavel pela entrega devera aguardar o termino da

fiscalizagao de todos os produtos entregues quanto a prazos de validade, embalagens,

apresentagao, sendo que produtos em desacordo serao imediatamente devolvidos conforme

sub item 8.2;

8.6. Caso haja produtos fora das especificagdes, se comprovada ma fe da empresa, a

mesma sera penalizada com as sangéese penalidadesprevistas na legislagao vigente;

8.7. A empresa vencedora nao podera alterar a quantidade, o tipo e valor do pre¢o unitario

dos produtos ou fazer entrega parcial das quantidades (a menos que solicitadas no

documento), sob pena de aplicagao das sangodes e penalidades previstas na legislagao

vigente;

8.8. A empresa vencedora sujeitar-se a ampla irrestrita fiscalizacao por parte do

Contratante para acompanhamento da execucao da Ata de Registro de Pre¢os. A existéncia

da fiscalizaga€o de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor

Registrado pela execucgao de qualquerservico;

8.9. Nao serao aceitas entregas desacompanhadasdasrespectivas notasfiscais e O. F. da

Secretaria de Saude;

8.10. Em caso de impossibilidade da empresa cumprir 0 prazo para a entrega, devera

comunicar aos fiscais do contrato e ao setor financeiro da Secretaria de Saude em no

maximo 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, justificando e

comprovando os motivos que impossibilitam o cumprimento;

8.11. Demais ocorréncias ou situagdes atipicas nao abrangidas nesse Termo serao
resolvidas entre representantes da empresa e da Secretaria Municipal de Saude,

devidamente autorizados pelo secretario Municipal.

4
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