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CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020 

 

Processo n
o
 2466/2020 

Pregão n
o
 013/2020 

 

 

Aos 24 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, 

inscrito no CNPJ sob o nº 31.726.490/0001-31, situado na Av. Anísio Ferreira da Silva, 56 – Centro, 

Ibitirama, Estado do Espírito Santo, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado 

legalmente pelo Sr. REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF/MF n
o
 031.404.567-

86, residente e domiciliado Ladeira São Jorge, s/n, centro, Ibitirama-ES, no uso da competência que 

lhe foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado 

vencedor do Pregão Presencial SRP nº 013/2020, sob o regime de compras pelo sistema de 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, 

visando ao atendimento a várias reuniões e eventos que acontecem nos mais diversos setores 

dessa Municipalidade, conforme especificações e quantidades discriminadas nos Lotes I, II, III e IV, 

do Anexo I do Edital. 

1. A presente Ata de Registro de Preços fundamenta-se: 

1.1 No Pregão Presencial nº 013/2020 – PMI, conforme Leis Federais nº 10.520/2002, Decreto 

Municipal n° 208/2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei complementar nº 

147, de 7 de agosto de 2014, Lei complementar nº 123/2006, regulamentada pelos Decretos 

Federais nº 3.555/2000 e 7.892/2013; 

1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: 

1.2.1. Constem no Processo Administrativo nº 2466/2020; 

1.2.2. Não contrariem o interesse público; 

1.3. Nas demais determinações da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 

1.4. Nos preceitos de direito público, e 

1.5. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito 

privado. 

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da publicação, ficam registrados nesta Prefeitura, 

observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) a seguir, objetivando o 

compromisso de entregar os produtos constantes do anexo deste Instrumento, nas condições 

estabelecidas no ato convocatório. 

Fornecedor: a empresa PADARIA E CONFEITARIA PÃO DE CASA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº. 05.135.806/0001-00, sediada na Rua Otavio Schwartz, nº. 16, Centro, Ibitirama - ES, CEP: 

29.540-000, representada pelo senhor FABIO JUNIOR PEIXOTO LESSA, RG nº. 2094884, 

SSP/ES, CPF: 098.016.377-30 vencedora do item 01, 02, 03, 04,. 

3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) será formalizado 

pela PMI mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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no Edital do Pregão Presencial - SRP nº 013/2020. 

3.1 O compromisso de entrega só estará caracterizado quando o(a) Secretário(a) da pasta atestar o 

recebimento do produto constante da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial - SRP Nº. 013/2020. 

3.2. O(s) fornecedor(es) registrado(s) ficam obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 

a validade desta Ata de Registro de Preços. 

4. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

4.1. A composição das refeições deverá ser variada, de acordo com o Anexo I do Edital. 

4.2. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, e com 

tampa do mesmo material. 

4.3. A composição dos lanches deverá ser do tipo expresso, de acordo com o Anexo I do Edital. 

5. PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

5.1. As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 

higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais, utilizando 

técnicas culinárias. 

5.2. A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa, com todos os 

utensílios para tal fim, de sua propriedade, observado o valor calórico necessário para pessoas 

adultas. 

6.  DA FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 

6.1. O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverão entregar o objeto no prazo de 03 (três) horas, a 

contar do pedido realizado pelo(a) Secretário(a) da Pasta, que poderá ser feito por telefone, e-mail 

ou documento físico. 

6.2. As refeições e kit lanches serão entregues nos locais indicados pelo(a) Secretário(a) da 

Pasta, mediante requisição, contendo as especificações e as respectivas quantidades 

fornecidas.  

7. DO RECEBIMENTO DAS REFEIÇÕES 

7.1. O recebimento das refeições será feito pelo Chefe da unidade beneficiada ou outro servidor 

devidamente autorizado pela autoridade competente. 

7.2. Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que estejam em desacordo ou 

conflitantes com quaisquer especificações prescritas no Lote. 

8. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Ibitirama, adotará a 

prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.  

8.1. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados 

em meio eletrônico. 

9. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, os preços registrados 

poderão ser revistos em decorrência da eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo 

a PMI convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

9.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a reduzir os preços registrados, a PMI poderá cancelar 

o registro. 

9.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 

salvo apenas nas hipóteses do art. 65, II, d e §5º, da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas  e 
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justificadas. 

9.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 

mercado efetuada pela PMI à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por 

ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de 

Registro de Preços. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu 

registro cancelado quando: 

a)  descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b)  não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

c)  não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou art. 7º, da 

Lei nº 10.520/02; 

e)  houver razões de interesse público. 

10.1. O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 

10.2. Os fornecedores registrados poderão solicitar o cancelamento de seu registro de preços na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovada. 

11. DAS SANÇÕES 

11.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital, serão aplicadas 

ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as 

penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, 

transcritos abaixo, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

 a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

 b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior”. 

c) Art. 7º da Lei nº 10.520/2002: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
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descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais”.  

11.1.1. As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor da 

respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

11.1.2. Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem prejuízo da multa 

a ser aplicada nos termos do item 12.1.1; 

11.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada 

para o recebimento da Nota de Empenho;  

11.1.4. Nos casos dos produtos não entregues no prazo estipulado o atraso será contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega. 

11.1.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 

comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES; 

11.1.6. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação. 

12. DO PAGAMENTO:  

12.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do produto, 

mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e 

devidamente atestada pelo Fiscal da Ata, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e 

aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor. 

12.2. A empresa contratada deverá encaminhar o arquivo digital em padrão xml ao e-mail 

finacasibitirama@hotmail.com,   contendo as informações da Nota Fiscal Eletrônica, sempre que 

concretizar a venda de produtos a esta Prefeitura, sob pena da não efetivação do pagamento da 

despesa respectiva, a teor do contido no AJUSTE SINIEF 07/05, do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ e Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

12.4 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o prazo 

previsto no subitem 10.1, no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que 

comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seus vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que a mora será calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100) 

        365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

mailto:finacasibitirama@hotmail.com
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13. DA ADESÃO POR OUTROS ÓRGÃOS 

13.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, qualquer órgão não participante dos 

procedimentos iniciais da licitação, mediante anuência deste órgão gerenciador, desde que 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal n.º 

7.892/2013 e na Lei n.º 8.666/1993. 

13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrentes da adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

13.3. As aquisições ou contratações advindas de adesão não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.4. A adesão à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

13.5. A autorização de adesão à Ata de Registro de Preços ocorrerá somente após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, bem ainda, após a autorização, o órgão que 

aderir a Ata registrada deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 

observado o prazo de vigência da Ata. 

14. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

14.1. Da Prefeitura: 

14.1.1. Receber e conferir os produtos com base na autorização de empenho e no processo 

licitatório; 

14.1.2. Atestar os produtos recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura; 

14.1.3. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada; 

14.1.4. Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos produtos e/ou 

descumprimento de cláusulas previstas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

14.1.5. Não receber os produtos dissonantes das especificações contidas no Edital ou na Ata de 

Registro de Preços; 

14.1.6. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis; 

14.1.7. Informar, diariamente, a quantidade de refeições a serem entregues nas unidades 

jurisdicionais; 

14.1.8. Fiscalizar a execução do contrato decorrente deste Edital, através das Secretarias da 

Prefeitura de Ibitirama. 

14.2. Do fornecedor registrado: 

14.2.1. Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às 

penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas; 

14.2.2. Entregar os produtos, no prazo estabelecido no item 9.1, segundo as quantidades e nos 

locais indicados pelo Secretário da Pasta da Prefeitura de Ibitirama; 
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14.2.3. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 02 (duas) horas que antecedam o 

prazo de vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento; 

14.2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

da licitação; 

14.2.5. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados; 

14.2.6. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.2.7. Entregar os produtos acondicionados em embalagens adequadas, conforme especificado no 

item 7.2; 

14.2.8. Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza; 

14.2.9. Fornecer os produtos com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis; 

14.2.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Secretário da Pasta da 

Prefeitura de Ibitirama, atendendo prontamente a todas as reclamações; 

14.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade das refeições fornecidas; 

14.2.12. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratações não autorizadas pela contratante; 

14.2.13. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Ibitirama qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 

14.2.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida 

pela Prefeitura Municipal - ES; 

14.2.15. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Ibitirama, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 

fornecedor registrado adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

14.2.16. Solicitar a Prefeitura Municipal de Ibitirama, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto 

contratual. 

15. FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços está a cargo dos(a) Secretários(a) da Pasta da 

Prefeitura de Ibitirama, que deverá também atestar as faturas/notas fiscais. 

16. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

16.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 

publicação, no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo. 

17. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

17.1. A presente Ata será divulgada no portal da Internet www.ibitirama.es.gov.br. 

18. DO FORO:  

18.1. As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na Prefeitura Municipal de Ibitirama - 

ES, com renúncia de qualquer outro. 

http://www.ibitirama.es.gov.br/
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Fazem parte desta Ata, independente de transcrição, o edital e seus anexos. E, por estarem de 

acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento a PMI e o 

fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (Três) 

vias de igual teor e forma.  

 

 

Ibitirama - ES, 24 de Junho de 2020. 

 

 

Reginaldo Simão de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

Roziel Estevão Olavo   

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Patrícia Silva Lemos  

Secretário Municipal de Ação Social/CRAS 

 

 

Elisângela Leal Ribeiro Fernandes  

Chefe de Gabinete 

 

Ana Paula Pereira Quintão de Souza  

Secretaria Municipal de Turismo 

 

 

Vaneila Westphal Weberling Justo 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

Auro Ferreira da Silva 

Secretário Municipal de Agricultura  

 

 

Gilberto Rocha de Oliveira 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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Vera Lúcia de Almeida Furtado 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

 

 

Acácio Dias Serafim 

Secretário Municipal de Finanças 
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RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

LOTE 1 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

30 Sanduíches de pão francês recheado 

com 01 fatia de presunto e 01 fatia de 

mussarela de 1ª linha. 

08 litros de refrigerantes diversos, 04 litros 

de sucos diversos, 01 quilo de bolo, 02 

quilos de biscoito doce, 02 quilos de biscoito 

salgado, 02 litros de leite com achocolatado. 

KIT 100 R$ 285,00 R$ 28.500,00 

02 

30 Sanduíche de pão de forma recheado 

com 01 fatia de presunto e 01 fatia de 

mussarela de 1ª linha. 

04 litros de refrigerantes diversos. 

04 litros de sucos natural diversos. 

02 quilos de bolo. 

02 quilos de biscoito doce. 

02 quilos de biscoito salgado. 

02 litros de leite. 

01 litro de café doce. 

01 litro de café sem doce. 

01 quilo de queijo. 

02 litros de iogurte. 

KIT 80 R$ 300,00 R$ 24.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS 

REAIS 

R$ 52.500,00 
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LOTE 2 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

Lanche contendo: 

 02 pacotes de pão de forma dividido em par 

com uma fatia de presunto e uma fatia de 

mussarela partido ao meio (mini sanduiche);  

500 g de biscoitos caseiros variados (doce e 

sal); 

100 salgadinhos variados (coxinha, quibe, 

croquete de milho e pastel); 

02 queijos frescal fatiado com 500 gr cada; 

10 pãezinhos caseiros recheados (doce); 

10 pãezinhos caseiros recheados (sal); 

01 broa caseira 01 kg; 

04 litros de refrigerante 

01 litro de café com açúcar 

01 litro de café sem açúcar 

Adoçante 

02 litros de leite com achocolatado; 

02 litros Suco Natural (caju, manga, 

maracujá ou laranja) 

03 quilos de frutas variadas (maça, pera, 

uva, melancia, goiaba, pêssego ou ameixa)       

KIT 80 R$ 350,00 R$ 28.000,00 

02 

10 quilos de melancia. 

05 dúzias de bananas prata maduras. 

02 quilos de melão. 

05 quilos de uvas. 

03 litros de leite. 

02 litros de suco de maracujá natural. 

02 litros de suco de caju natural. 

02 litros de suco de maga natural. 

03 litros de Iogurte integral de ameixa. 

03 litros de iogurte integral  de morango. 

01 quilo de queijo minas. 01 pacote de pão 

de forma. 03 quilos de mamão papaia 

maduro. 

03 quilos de maçã. 

KIT 30 R$ 300,00 R$ 9.000,00 
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03 

Torta salgada de pão de forma, com recheio 

de frango desfiado, extrato de tomate, milho, 

azeitona, com cobertura de purê de batas 

com requeijão. 

Quilo 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 

04 

Salgadinhos de festa (coxinha, quibe, pastel, 

bolinha de milho, bolinha de queijo, bolinha 

de presunto) 

Centena 20 R$ 42,00 R$ 840,00 

VALOR TOTAL DO LOTE:QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS 

E QUARENTA REAIS 
R$ 43.440,00 

 

 

 

LOTE 3 

 

MARMITEX E PRATO FEITO 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “MARMITEX E PRATO FEITO”, EM ATENDIMENTO A 

TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

Marmitex Nº 7 pequena 

Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 

de tomate, banana frita, filé de peito de 

frango. 

Unidade  150 R$ 9,50 R$ 1.425,00 

02 

Marmitex Nº 7 pequena 

Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 

cozida, sem ossos em pedaço, legumes 

cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  150 R$ 9,50 R$ 1.425,00 

03 

Marmitex Nº 8 médio 

Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 

de tomate, banana frita, filé de peito de 

frango. 

Unidade  300 R$ 13,50 R$ 4.050,00 

04 

Marmitex Nº 8 médio 

Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 

cozida, sem ossos em pedaço, legumes 

cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  300 R$ 13,50 R$ 4.050,00 

05 

Marmitex Nº 9 grande 

Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 

de tomate, banana frita, filé de peito de 

frango. 

Unidade  200 R$ 17,50 R$ 3.500,00 
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06 

Marmitex Nº 9 grande 

Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 

cozida, sem ossos em pedaço, legumes 

cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  200 R$ 17,50 R$ 3.500,00 

07 

Alimentação tipo prato feito contendo Arroz, 

(filé de truta pré cozido a vapor sem espinho, 

batata sotê, legumes cozido (cenoura ou 

brócolis) e molho de (alcaparras ou molho 

branco ou molho de amêndoas).  

Unidade  250 R$ 75,00 R$ 18.750,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS R$ 36.700,00 

 

<<<<<<Carimbo da empresa e assinatura do Responsável>>>>> 

 

 

LOTE 4 

 

ÁGUA MINERAL 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE “ÁGUA MINERAL”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 

01 
Agua Mineral sem gás copo 200 ml 

Unidade 2.000 R$ 1,65 
R$ 

3.300,00 

 

02 
Agua Mineral sem gás garrafa 500 

ml 
Unidade 1.000 R$ 2,00 

R$ 

2.000,00 

 

VALOR TOTAL DO LOTE: CINCO MIL E TREZENTOS REAIS R$ : 5.300,00 
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