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/-~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.?

Gestor da Ata: Márcia Aparecida de Aquino

Dotação Orçamentária:

02.02.01.08.244.9017.2007-3.3.90.30.00 FICHA 40

Fonte de Recurso: 100,129 e 156

Processo Licitatório N° 015/2016

Pregão Presencial n009/2016

CONTRATANTE

O MUNiCíPIO DE OLíMPIO NORONHA, pessoa jurídica de direito público interno,
CNPJ: 18.188.276.0001-00, localizada à Rua Primeiro de Março, n.? 450 - Centro,
CEP:37.488-000, Oümpio Noronha, neste instrumento representado pelo Prefeito
Municipal, pelo Sr Carlos Alberto de Castro Pereira" portador do CPF: 581.271.516-
53, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE.

CONTRATADA

LAÉRCIO FERNANDES CLAUDINO - ME ,CNPJ nO07.233.335/0001-07, localizada à
Rua 7 de setembro, nO 600, .centro, Ollrnplo Noronha/MG, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Laércio Fernandes Claudino, CPF:
437.862.786-87 doravante denominado CONTRATADA, celebram a presente ATA
para Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOSJURíDICO-ADMINISTRATIVOS

1.1. A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial no Registro de preços n.? 09/2016 do dia 26/01/2016, homologado
em 12/02/2016, regido pelo disposto na Lei nO10.520 de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. A presente Ata tem como objeto Registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
deste município, conforme características, especificações e quantidades constantes do
ANEXO I do Pregão nO09/2016, e da Proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS:

3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) mese~#'tontar da

dai desuaassinatura. ~~~~'" ~
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

4.1 - A presente Ata tem o seu valor total de R$ 45.151,65 (quarenta e cinco mil e
cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) com os seguintes valores
conforme planilha em anexo.

F; ..
5.1. A aquisição de produtos licitados deve ser fornecida nos quantitativos e marcas
determinados na NAF, compatível com a proposta de preços, entregue no
almoxarifado desta prefeitura, situado à Rua 1° de Março nO450 - Centro em Olímpio
Noronha.

5.2 - O pagamento da compra realizada será efetuado em até 30 dias subsequentes a
entrega da Nota Fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua
exigibilidade, observadas as demais exigências a seguir indicadas.
5.2.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
5.2.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
5.2.3 - Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade
fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação
5.3 - A Administração da Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, reserva o direito de
reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao
fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
5.4 - Nenhum outro pagamento será devido pela Contratante à Contratada, seja a
que titulo for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a Contratada é a única
responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se
produzirem na execução deste contrato.

6.1. São obrigações da (o) Contratada (o):
6.1.1. Fornecer os produtos licitados de acordo com o edital e conforme apresentado
na proposta, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da
autorização de fornecimento (NAF).
6.1.2. Manter durante todo o período de vigência da Ata as mesmas condições
exigidas para habilitação.
6.1.3. O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
6.1.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de fu~onário da
contratada. . çj~~
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ESTADO DE MINAS GERAIS

6.1.5. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam
ou venham a incidir sobre os respectivos contratos, bem como os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários do mesmo.
6.1.6. Providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer
irregularidade no funcionamento dos equipamentos;
6.2. São obrigações do Contratante:
6.2.1. Efetuar os pagamentos na forma desta Ata e do edital.
6.2.2. Modificar unilateralmente a presente Ata para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
6.2.3. Rescindir unilateralmente a presente Ata nos casos especificados no inciso I do
art. 79 da Lei 8.666/93.
6.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
6.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto
a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

7.1. Para atender a seus interesses, o Município de Olímpio Noronha reserva-se o
direito de alterar os quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários
ofertados obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65, § 1° da Lei Federal
8.666/93.

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o
CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da
Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá
acarretar as seguintes sanções:

a. Advertência
b.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata, pela recusa em assiná-lo, sem prejuízo da aplicação
de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c.Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento)
calculada sobre o valor total estimado da Ata, por dia de inadimplência, até o
limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a
inexecução parcial;
d.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo. :$
e.Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração w'.~~.....
Municipal de Olímpio Noronha - MG pelo período de até 05 (cinco) anos. #,~.

8.2. A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da 'r!}~~~0
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n°~ o"f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.666/93, inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos
causados à Administração.

8.3. A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
8.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao
CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.

9.1. A presente Ata poderá ser rescindida na forma do disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.

10.1.As despesas decorrentes da presente Ata correrão no presente exercício à conta
da seguinte dotação orçamentária e fonte de recurso:

02.02.01.08.244.9017.2007 -3.3.90.30.00 FICHA 40 FONTE 100 , 129 E 156

11.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da
proposta (60 dias).

11.2 - Para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do
objeto licitado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

12.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato na
ImprensaOficial do Município, sendo esta de responsabilidade do contratante.

13.1. A Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial. tf'~
13.2.A Ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de rsI ~ b....
Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente ~#Iolo~
as normas de Direito Civil. 'ó~~\..<o\~c,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

13.3. O regime jurídico desta Ata administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.

13.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Lambari/MG para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução da presente Ata.

13.5. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Olímpio Noronha, 12 de fevereiro de 2016.

Repres. Legal:

MUNICíPIO DE OLíMPIO NORONHA

J: 18.18 . 76/0001-00

//

CNPJ 07.233.335/0001-07
Repres. Legal: Laércio Fernandes Claudino

CPF: 437.862.786-87
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 0J1l-v ~1ClraM-v
CPF: (àõ9 jt,J 330 - 04
2) i~ <ti " dr fi."1:
CPF: • O~q. 3J..4 GCG =
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UF: MG
Munlclplo: OLlMPIO NORONHA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/2016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para posslveis e futuras aquisições de gêneros alimentlcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

Fornecedor: LAÉRCIO FERNANDESCLAUDINO - ME
Item Código Descrição do Material/ Serviço Unidade Medida Quantidade Valor Unitário Valor Totel

00001 000022 ACHOCOLATADO EM PÓ, COM 400 GRAMAS
Marca: SANTA AMÁLIA

PACOTE 200.0000 1.9700 394.0000

Especificação:

Deverá ser obtido de matérias primas são e limpo. Isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor
próprio do tipo, cheiro caracterfstico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 30/0.lngredientes:açúcar,cacau em pó solúvel e sal refinado,maltodextrina , estabilizante ,Iooitina de soja,
vitaminas,ferro e zinco não contém glúten.
Semelhante as marcas: Santa Amália, Nescau e Tody

00002 000023 ACHOCOLATADO, DIET, PACOTE COM 210 GRAMAS

Marca: GOLD
PACOTE 10.0000 11.7900 117.9000

Especificação:

Produto qualidade- ANAD Associação Nacional de Assistência ao diabético.
Ingredientes: Maltodextrina, Cacau lecitinado,vilaminas e minerais.Aromatizantes: Aroma idênticos ao natural de baunilha, edulcorantes artificiais I delamata de sódio, aspartame, sacarina sódica e
acesulfame de potássio, antiumootante de potássio, anrtumootante: dióxido de silício.Embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Tipo Gold ou equivalente com o mesmo padrão de qualidade ou superior

00003 000360 AÇÚCAR, CRISTAL, PACOTE 05 KG.

Marca: SANTA RITA
PACOTE 250.0000 10.9900 2.747.5000

Especificação:

Tipo cristal, granulado, cor clara, e sem umidade, sujidade, isento de matéria terrosa de parasitos e detritos de animais ou vegetais.

00004 000058 ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL, EMBALAGEM 100 ML.
Marca: ASSUGRIN

EMBALAGEM 10.0000 1.9900 19.9000

Especificação:

Produto qualidade- ANAD Associação Nacional de Assistência ao diabético.
Não contém caiarias. Não contém glúten. Ingredientes:Contém adulcorantes artificiais: Ciclamato de sódio, sacarina sódica e acesulfame de potássio.
Embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) mesas a partir da data de
entrega.
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UF: MG
Munlclplo: OLlMPIO NORONHA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15 Data:26/01/2016 Modalidade:Pregão Sequencial: 000009
TipodeApuração:MenorPreço- Item Comissãode Licitação: PORTARIA02/2016
Entrega:12/02/201609:00:00 Abertura:12/021201609:15:00 Proposta:12/02/201609:15:00
Objeto:Registrodepreçosparaposslveise futurasaquisiçõesdegênerosalimentfciosparaatenderas necessidadesdo FundoMunicipaldeAssistênciaSocialdeste

Municlpio.

Embalagem de 0,100ml.

00005 000098 ALHO
Marca: SULDEMINAS

KILO 15.0000 14.2500 213.7500

Especificação:

Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteiro fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas.

00006 006475 AMENDOIMCRUTIPO1
Marca: ZANFAS

PCTC/500 60.0000 3.8900 233.4000

Especificação:

acondicionado em embalagem plástica, I' qualidade. Tipo hikare ou equivalente com o mesmo padrão de qualidade ou suparior.

00007 000312 ARROZ,TIPO1, PACOTE05 KG
Marca: THATIANA

PACOTE 280.0000 11.3900 3.189.2000

Especificação:

Polido, longo fino. tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mlnima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Isentos de carunchos ou outros Insetos.
Semelhante as marcas:Thatiana, Eco e Pileco

00008 006064 BATATAINGLEZA
Marca:
Especificação:

Lisa, de primeira, in natura, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniforme, devendo ser graúda, apresentando grau de maturação
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas.

KILO 180.0000 2.9900 538.2000

00009 000466 BISCOITO,ÁGUAESAL,PACOTE400GRAMAS.
Marca: MARILAN

PACOTE 300.0000 3.1400 942.0000

Especificação:

Tipo Cream Cracker : Ingredientes a base de farinha de trigo enriquecida ,gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar sal refinado. Pode contém glúten e conter traços de leite. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracterfsticas organolépticas anormais.
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UF: MG
Município: OLlMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:000015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/2016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Sequencial: 000009

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/2016 09:15:00

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

Semelhantes as marcas: Mabel, Piraquê

00010 006479 BISCOITO TIPO MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS
Marca: MARILAN

PACOTE 300.0000 3.1400 942.0000

Especificação:

à base de farinha de trigo, açúcar, amido de milho.Tipo piraquê ou semelhante com o mesmo padrão de qualidade ou superior.

00011 000758 CAFÉ, MoíDO, PACOTE 500 GRAMAS
Marca: AROMA DA FAZENDA

PACOTE 200.0000 5.5500 1.110.0000

Especificação:

com tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausência de larvas. parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6%p/p e resíduo mineral fixo máximo de 5%p/p, cafeína
mínima de O,7%p/p - embalagem tipo almofada de 500g.

00013 000823 CANJIQUINHA DE MILHO, PACOTE 500 GRAMAS
Marca: SAGRADA FAMíLIA

PACOTE 180.0000 0.9300 167.4000

Especificação:

Amarela, fina, isentas de sujidades, contendo nSl do lote, data de validade de seis meses, informações nutricionais. Isentos de carunchos ou outros insetos.
Semelhantes as marcas:Ki-Flor, Hicare e Zanfas

00014 005981 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO EM CUBOS
Marca:

Especificação:

Carne Bovina, músculo traseiro em cubos - Carne bovina resfriada ou congelada tipo músculo sem osso com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Tipo de Corte: Cubos Embalada em pct de 1kg e com data de validade mínima de trinta dias a partir da data de entrega.

KILO 180.0000 14.9500 2.691.0000

00015 006067 CEBOLA
Marca:

KILO 100.0000 3.9800 398.0000

Especificação:

Amarela especial, de primeira, in natura, sem lesões de origem ffsica ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, apresentando grau de
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UF: MG
Município: OLlMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:000015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/201609:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas.

00016 006477 CÕCO RALADO
Marca: SOCOCO

PCTC/loo 60.0000 3.5900 215.4000

Especificação:

sem açucar, não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspecto de fragmentos soltos e de cor.Acondionado em embalagens aluminizadas.

00017 001548 EXTRATOS ALIMENTíCIOS, DE TOMATE, LATA 340 GRAMAS
Marca: SANTA AMÁLIA

LATA 300.0000 2.5500 765.0000

Especificação:

Extrato de Tomate - Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, fntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 340g. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar Processamento defeituoso.Composição Nutricional: Porção
de 60g conter:20 kcal sendo4.2g de carboidratose 0.9 9 de proteínas.Ingredientes:Tomate,Açúcar,sal e nãoconterglúten

00018 001559 FARINHA, DE MANDIOCA, PACOTE 01 KG
Marca: SAGRADA FAMíLIA

PCTC/l KG 100.0000 1.7900 179.0000

Especificação:

Crua - Fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.
Semelhante as marcas:Ki-Flor, Hicare e Zan1as.

00019 001563 FARINHA, DE MILHO, PACOTE 01 KG,

Marca: RAINHA

PCTC/l KG 90.0000 3.8000 342.0000

Especificação:

(em Flocos) - Grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Semelhante as masrcas:Ki-Flor, Hicare e Zanfas

00020 001564 FARINHA, DE ROSCA, PACOTE 500 GRAMAS

Marca: SAGRADA FAMíLIA

PCTC/500 70.0000 2.1900 153.3000
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UF: MG
Munlclplo: OLlMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 121021201609:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 0212016

Sequencial: 000009

Abertura: 1210212016 09:15:00 Proposta: 121021201609:15:00

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentlcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

Especificação:

Obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação,
procedência, infonmações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.
Semelhante as marcas ki-Flor I Hicare e Zantas

00021 001560 FARINHA, DE TRIGO, PACOTE 01 KG
Marca: SANTO GRANO

PCTC/l KG 315.0000 2.1000 661.5000

Especificação:

Farinha de Trigo especial produto obtido a partir de cereal limpo desgenminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de Conservação. Não poderá estar úmida, fenmentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Enriquecida com ferro e ácido fólico e contém glutem.
Marcas: SM, Boa Sorte e Clarice

00022 001573 FEIJÃO, PRETO, PACOTE 01 KG.
Marca: UGO BOM

PCTC/l KG 200.0000 4.4500 890.0000

Especificação:

Feijão Preto Classe preta, em sacos plásticos. transparentes. isenta de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mrnlma de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Isentos de carunchos ou outros insetos.
Semlhante as marcas:Ugobom, Thatiana e Fantástico.

00023 001571 FEIJÃO, TIPO 1 CARIOCA, PACOTE 01 KG

Marca: UGO BOM

PCTC/l KG 280.0000 5.1900 1.453.2000

Especificação:

limpo, extra, 11qualidade, constituído de mínimo 90% de grãos na cor caracterrstica a variedade correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2%
de impurezas e materiais estranhos e livres de parasitas, insetos e carunchos.

00024 001582 FERMENTO, FERMENTO BIOLÓGICO - 250 GRAMAS
Marca: ROYAL

LATA 250 20.0000 5.1900 103.8000

Especificação:

Fermento biológico, seco, Instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cácio, henmeticamente fechada. Com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mfnima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

00025 005982 FILÉ DE FRANGO SEM OSSO KILO 200.0000 9.9400 1.988.0000
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UF: MG
Munlclplo: OLlMPIO NORONHA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OO0015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/201609:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Objeto: Registro de preços para posslveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Municfpio.

Marca:

Especificação:

Filé de frangotipo peitocongeladocom adiçãode águade nomáximode 6%.Aspectopróprio,não amolecidae nempegajosa,cor própriasammanchasesverdeada,cheiro e sabor próprio,com
ausênciade sujidades,parasitose larvas. com registronoSIF ou SISP.O produtodeveráapresentarvalidademfnimade 30 (trinta)dias a partirda data de entrega.Embaladoemsaco plástico
transparente, atóxico, limpo. e não violado. Tipo Seara, Tramonto e Levida ou equivalente com o mesmo padrão de qualidade ou superior.

00026 008047 FRANGO - COXA E SOBRECOXA
Marca:

KILO 200.0000 1.238.0000

Especificação:

00027 001756 FUBÁ, AMARELO
Marca: SAGRADA FAMíLIA

KILO 200.0000 1.5700 314.0000

Especificação:

Submetidoa processosde maceração,secagem,moagem,peneiraçãoe laminaçãoadequadose isantosde sujidades.
Semelhanteas marcas:ki-Flor,Hicaree Zanfas

00028 001843 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO DE 13 KG.
Marca:

Especificação:

GÁS LIQUEFEITODEPETRÓLEO(GLP) - BOTIJÃODE 13KG.

00030 002002 LARANJA PERA
Marca:

UNIDADE 12.0000 45.0000 540.0000

KILO 100.0000 1.6900 169.0000

Especificação:

Madura,frulos de tamanhomédio,no graumáximode evoluçãono tamanho,aromae saborda espécie,uniformes,sem ferimentosou defeitos,firmese com brilho.

00031 002015 LEITE, PASTEURIZADO, TIPO B
Marca: COOPER RITA

LITRO 500.0000 2.5500 1.275.0000

Especificação:

Leite PasteurizadoTipo B - tipo "b" integralhomogeneizado.Teor de gordurasde 3%. embalagemcontendolitro,com identificaçãodo produto,marcado fabricante,prazodevalidadee capacidade,o
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UF: MG
Munlcfplo: OUMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/201609:00:00

Data: 26101/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para possfveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Municfpio.

produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

00032 002044 LINGUiÇA, DE CARNE SUjNA
Marca: SAUDALI

KILO 200.0000 8.9900 1.798.0000

Especificação:

linguiça tipo sujna.emnataqem com registro no SIF ou SISP.Com Aspecto característico, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio com adlção de água ou gelo no máximo 3%.Tipo
Seara e aurora ou equivalente com o mesmo padrão de qualidade ou superior.

00034 002175 MACARRÃO ESPAGUETE
Marca: CHIARINI

PCTC/500 400.0000 2.2500 900.0000

Especificação:

00035 002176 MACARRÃO, PARAFUSO COLORIDO, PACOTE 01 KG
Marca: VILMA

PACOTE 400.0000 3.2000 1.280.0000

Especificação:

MACARRÃO,PARAFUSOCOLORIDO,PACOTE01 KG

00036 002178 MAIONESE, EMBALAGEM COM SOOGRAMAS
Marca: SANTA AMÁLIA

EMBALAGEM 180.0000 3.4400 619.2000

Especificação:

Emulsãocremosas,obtidascomovos e óleovegetal,ovospasteurizados,amidomodftcadc, vinagre,açúcar,sal, sucode limão,acidulante,ácido láctico,estabilizante,gomaxantana,conservadorácido
sórbico,sequestranteEdtacálciodissódico,corantepáprica,aromatizantee antioxidantes,ácidocftrico BHTe BHa.Nãocontémglúten.Nãocontémgorduratrans.Fontede vitaminaE. de consistência
cremosa,amareloclaro,com cheiroe sabor próprio,isentode sujidadese seus ingredientesemperteitoestadode conservação.Acondicionadaemembalagemde500kg.
Semelhante Marca: Hellmann's

00037 002182 MAMÃO
Marca:

KILO 100.0000 3.4900 349.0000

Especificação:

(Formosa) - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho.
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UF: MG
Município: OLiMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:000015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/0212016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/021201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

00038 002235 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA - 500 GRAMAS
Marca: QUALY

PCTCI500 130.0000 4.8900 635.7000

Especificação:

Margarina - Com 80% de Iipfdios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras caracterfsticas indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e
resistente,apresenlandovedaçãoadequada.Embalagemdeveráconter extemamenteos dadosde identHicação,procedência,infonnaçõesnumclonats,númerode lote, Deveráapresentarvalidade
mínimade 6 (seis)mesesa partirda data de entrega.com registrono ministérioda agricultura,SIF/DIPOA.

00039 002267 MELANCIA
Marca:

KILO 100.0000 2.5300 253.0000

Especificação:

Melancia· Redonda,graúda,de primeira,livrede sujidades,parasitase larvas,tamanhoe coloraçãounifomnes,devendoser bemdesenvolvidae madura,compolpafimnee intacta.

00040 005978 MILHO DE PIPOCA - 500 GRAMAS
Marca: ZANFAS

PCTC/500 100.0000 1.2900 129.0000

Especificação:

embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada. isenta de mofo ou bolores. odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem deverá conter a marca, nome e endereço do
fabricante,peso liquido,prazode validade, lote,númerodo registrono 6rgãocompotente

00041 002435 MILHO VERDE, 200 GRAMAS
Marca: PREDILECTA

LATA 150.0000 1.5500 232.5000

Especificação:

Acondicionadoem recipiente, Integro,resistente,vedadohemneticamentee limpo.A embalagemdeveráconterexatamenteos dadosde identificaçãoe procedãncia,infonnaçõesnutricionais,número
de Iate,datade validade,quantidadedo produto.O produtodeveráapresentarvalidademlnimade 6 (seis)mesesa partirda datade entregana unidaderequisitante.Kg. ; Compeso liquidodrenadode
200g.

00043 004994 MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO, PACOTE 400 GRAMAS
Marca: VILMA

PCTC/400 90.0000 1.7900 161.1000

Especificação:

FarinhadeTrigo enriquecidacomferro e ácidof61ico,açúcar,gorduravegetal,amidode milho,fennentoqulmico, (bicarbonatode sódio) , fosfatomonocálcicoe pirofosfatoácidade sódio, sal e
aromaizantes.
Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência. informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partirda data do
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UF: MG
Munlclplo: OUMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOO015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/2016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009

Comissão de Licitação: PORTARIA 0212016

Abertura: 12/02/2016 09:15:00 Proposta: 12/02/2016 09: 15:00

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimenlfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Municrpio.

entrega.

00044 006483 MISTURA DE BOLO DE FUBÁ
Marca: VllMA

PCTC/400 90.0000 1.7900 161.1000

Especificação:

à base de farinha de trigo e fubá, ácido, açucar, amido de milho e fermento em pó.

00045 004995 MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA, PACOTE 400 GRAMAS
Marca: VllMA

PCTC/400 90.0000 1.7900 161.1000

Especificação:

Mistura de Bolo sabor (Laranja) - Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, fermento químico, (bicarbonato de sódio) , fosfato monocálcico e
pirofosfato ácida de sódio, sal e aromaizantes. Embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

00046 002442 MISTURA PARA BOLO, SABOR ABACAXI, PACOTE 400 GRAMAS
Marca: VllMA

PACOTE 90.0000 1.7900 161.1000

Especificação:

00047 004991 MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUNilHA, PACOTE 400 GRAMAS
Marca: VllMA

PCTC/400 90.0000 1.7900 161.1000

Especificação:

Mistura de Bolo sabor (Baunilha) - Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fÓlico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, fermento quimico, (bicarbonato de sódio) , fosfato monocálcico e
pirofosfato ácida de sódio, sal e aromalzantes. Embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, prooedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega

00048 003896 ÓlEO VEGETAL PARA PREPARAR ALIMENTOS, DE SOJA, EMB. 900 Ml.
Marca: CORCOVADO

EB 900 Ml 600.0000 3.7500 2.250.0000

Especificação:

De primeira qualidade, 100% natural; comestível: extrata refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
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UF: MG
Município: OLlMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:000015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/201609:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

quantidadedo produto.Deveráapresentarvalidademínimade 6 (seis)mesesa partirda datade entrega.pesoliquido900ml
Semelhante as marcas:Sadia, ABC e Liza

00050 002584 OVOS FRESCOS, DE GRANJA
Marca:

DÚZIA 100.0000 4.2000 420.0000

Especificação:

00051 003084 PÃO, DE FORMA, PACOTE 500 GRAMAS
Marca: TRIGOVITA

EMBALAGEM 300.0000 3.9500 1.185.0000

Especificação:

Pão de Forma - Fatias de 259 empacotado e a embalagem deverão conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do
produto.O produtodeveráapresentarvalidadede 1(um)mesesa partirda datade entregana unidaderequisitante..
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, margarina vegetal, sal refinado, glúten, soro de leite em pó, conservador propionato de cálcio, estabilizantes lecitina de soja e
estearoil2-lactillactato de cálcioe acidulanteácidoascórbico.

00052 003083 PÃO, FRANCÊS
Marca:

KILO 130.0000 7.2000 936.0000

Especificação:

Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de
forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Com peso aproximadamente de 25g.

00053 005983 PERNIL SUíNO EM CUBOS KILO 140.0000 12.6900 1.776.6000

Marca:

Especificação:

Congelado, limpo, com aspecto característico, cor própria sem manchas esverdeadas e sabor próprio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data devalidade.quantidadedo produto,númerodo registrono MinistériodaAgricultura/SIF/DIPOAe carimbode inspeçãodo SIF.O produtodeveráapresentarvalidademínimade 30 diasa partir
da data de entrega na unidade requisitante.Tipo de Corte: Cubos Embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, e não violado: Pacote: 1kg

00054 003112 QUEIJO, MUÇARELA

Marca:

KILO 100.0000 19.9900 1.999.0000
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UF: MG
Munlclplo: OUMPIO NORONHA
Entldade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrege: 12/02/2016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009
Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Município.

Especificação:

Queijo Muçarela - l' qualidade, a embalagem deve ser a em plástico transparente e atóxico. limpo. não violado. resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação. procedência, informações nutricionais. número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
AgriculturalSIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mlnlma de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Fatiado em lâminas de 10g.

00055 007268 REFRIGERANTE DE COLA ZERO GARRAFA DE 2 LITROS
Marca: COCA COLA

UNIDADE 120.0000 5.6900 682.8000

Especificação:

Água gaseíficada. extrato de noz de cola, cafelna. aroma natural, corante caramelo IV. acldulante ácido fosfórico. edulcorantes ciclamato de sódio (27mg). acessulfame de potássico (15 mg) e
aspartame (12 mg) por 100 mi, conservador benzoato de sódio e regulador de acidez cltrato de sódio.

00056 007269 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS
Marca: COCA COLA

UNIDADE 300.0000 5.6900 1.707.0000

Especificação:

Água gasefficada, açucar, extrato de noz de cola, cafefna, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural.

00057 007267 REFRIGERANTE DE GUARANÁ
Marca: MANTIQUEIRA

UNIDADE 400.0000 3.1700 1.268.0000

Especificação:

garrafa com 2 litros: Água gaseificada, açúcar e extrato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante:ácido cítrico, conservadores: sarbato de potássio e benzaate de sódio, corante: caramelo tipo IV.

00058 003290 SAL PARA TEMPERO, DE COZINHA REFINADO
Marca: SOSAL

KILO 100.0000 0.8900 89.0000

Especificação:

Sal de Cozinha - Sal iodado, constituldo de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, Integro. atóxico. resistente, vedado hermeticamente e
limpo. A embalagem deverá conter extemamente os dados de Identificação e procedência. número do lote data de fabricação. quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a pertir da data de entrega. Resolução RDe n· 130. de 26 de maio de 2003

00060 007266 SUCO DE FRUTAS DE SOJA

Marca: ADES

UNIDADE 220.0000 5.0100 1.102.2000
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UF: MG
Munlclplo: OUMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OO0015
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/201609:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/2016 09:15:00 Proposta: 12/02/2016 09: 15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para posslveis e futuras aquisições de gêneros alimentfcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Municipio.

Especificação:

(saboresvariados)
Embalagemdeveráser alóxicacomdizeresde rotulagemdatade fabricação,prazode validadee RegistronoMS.
EmbalagemTetra Pari<com 1 litro

00061 003513 TEMPERO ALHO E SAL
Marca: ORUAM

KILO 134.0000 4.6900 628.4600

Especificação:

Tempero- Temperoalhoe sal sempimenta.Valor nutricionalem5g: 19de carboidrato,máximode 5mg colesterol,I 685mgde sódio.

00062 003673 TRIGO, PARA QUIBE, PACOTE 500 GRAMAS.
Marca: SAGRADA FAMíLIA

PACOTE 51.0000 2.2400 114.2400

Especificação:

Trigo para quibe - Grãos limpos processados acondicionado em saco plástico transparente limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto.

Total do Lote:

Total do Fomecedor:

45.151.6500

45.151.6500
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UF: MG
Munlclplo: OLIMPIONORONHA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo:OOOO15
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 12/02/2016 09:00:00

Data: 26/01/2016 Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: PORTARIA 02/2016

Abertura: 12/02/201609:15:00 Proposta: 12/02/201609:15:00

Sequencial: 000009

Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de gêneros alimentlcios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste
Municfpio.

Especificação:

(sabores variados)
Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS.
Embalagem Tetra Park com 1 litro

00061 003513 TEMPERO ALHO E SAL
Marca: ORUAM

KILO 134.0000 4.6900 628.4600

Especificação:

Tempero- Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5g: Ig de carboidrato, máximo de 5mg colesterol, 1685mg de sódio.

00062 003673 TRIGO, PARA QUIBE, PACOTE 500 GRAMAS.
Marca: SAGRADA FAMíLIA

PACOTE 51.0000 2.2400 114.2400

Especificação:

Trigo para quibe - Grãos limpos processados acondicionado em saco plástico transparente limpo, não violado. resistente, que garantam a integridade do produto.

Total do Lote:

Total do Fomecedor:

45.151.6500

45.151.6500
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