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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, devidamente inscrito no 

CNPJ sob o nº 31.776.479/0001-86, com sede na Avenida Presidente Vargas, 157, 

Centro, João Neiva/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 14.768.944/0001-18, com sede na Rua Pedro 

Zangrande, 125, Centro, João Neiva/ES, CEP: 29.680-000, neste ato representada 

pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Lucia Helena Cunha da Silva, 

doravante denominado GESTORA DA ATA, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, instaurado sob o SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pela autoridade competente 

em19/08/2020, conforme processo nº  1.763/2020, RESOLVE registrar os preços 

da empresa BRASEIRO RESTAURANTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.086.681/0001-27, com sede a 

Rua Rogério da Silva Mendes, S/N, Praia dos Castelhanos, Anchieta/ES, CEP: 29.230-

000, neste ato denominada DETENTORA DA ATA, representada por seu Sócio 

Administrador, Sr. Leonardo Rodrigues Trovatto, brasileiro, solteiro, empresário, 

inscrito no CPF sob nº 098.767.886-80, portador da Carteira de Identidade nº 

11389653 SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Salma Souki, nº 32, Praia dos 

Castelhanos, Anchieta/ES, vencedora do lote 1, nas quantidades estimadas, 

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as 

cláusulas seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Registrar preço objetivando futura e eventual aquisição de cestas básicas para 

atender as demandas do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e o 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, de acordo com o 

Processo Administrativo nº 1.763 de 19/05/2020. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO 

OBJETO 

 

2.1. As cestas básicas deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEMTADES, localizada na Rua Pedro 

Zangrande, n° 125, Centro, João Neiva/ES, no horário de 07:00h às 10:30h e das 

12:30h às 16:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, conforme solicitação da SEMTADES.  

 

2.2. Os produtos serão recebidos da seguinte forma: 
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a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

fornecimento, acompanhado por funcionário designado pelo órgão contratante; 

b) Definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e 

consequente aceitação.  

 

2.3. Os materiais entregues deverão ter garantia de qualidade e eficiência a que se 

destina. Se a qualidade dos produtos entregues e serviços prestados não 

corresponderem às especificações do Termo de Referência, estes serão devolvidos 

no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

 

2.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento e entrega dos produtos. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

 

3.1. Os preços a serem pagos são os definidos no Anexo Único desta Ata, e nele estão 

inclusos todos os custos, dentre eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, e 

quaisquer despesas inerentes à prestação de serviços, não acarretando mais 

nenhuma despesa a esta municipalidade. 

 

3.2. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na 

cláusula quinta deste instrumento. 

 

3.3. A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitações específicas 

ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

4.1 O pagamento do preço pactuado será parcelado, de acordo com a entrega 

efetuada. 

 

4.2. O pagamento pelos produtos efetivamente fornecidos e aceitos será efetuado 

em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas, 

devidamente aceitas e atestadas pelo órgão competente, vedada antecipação, 

observado o disposto no art. 5º da lei nº 8.666/93. 
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4.3. Na emissão das Notas Fiscais, o FORNECEDOR deverá descrever o objeto 

obrigatoriamente, com o contido em sua proposta, considerando ainda o 

quantitativo solicitado na AF. 

 

4.4. Os pagamentos poderão ser sustados pelo MUNICÍPIO nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma 

prejudicar o MUNICÍPIO; 

b) Inadimplência de obrigações pelo FORNECEDOR para com o MUNICÍPIO, por 

conta do estabelecido na ARP;  

c) Não entrega dos materiais e prestação do serviço nas condições estabelecidas na 

ARP; 

d) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas; 

e) Avaria dos materiais fornecidos, de responsabilidade do FORNECEDOR; 

f) Entrega dos materiais e prestação do serviço em desacordo com as condições 

estabelecidas na ATA; 

 

4.5. Das notas fiscais/Faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita, 

o n° da agência bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, nº do 

processo e da Autorização de Fornecimento. 

 

4.6. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao 

FORNECEDOR para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal / fatura. 

 

4.7. Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais, em nome 

Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva – CNPJ Nº 14.768.944/0001-

18, com as respectivas quantidades de créditos e valores.  

 

4.8. As notas fiscais deverão vir acompanhadas da certidão de regularidade, sob 

pena de suspensão do pagamento, caso a empresa encontrar-se irregular. 

 

4.9. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 

da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação, deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

4.10. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos.  

 

4.11. Havendo erro na Nota Fiscal ou descumprimento das condições pactuadas, 

a tramitação da Nota Fiscal será suspensa para que a Contratada adote as 

providências necessárias à sua correção. 
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4.12. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se 

superior ao praticado no mercado, a Secretaria Municipal de Saúde convocará a 

DETENTORA DA ATA para uma nova negociação, com vistas à redução dos preços, 

podendo ocorrer o seguinte: 

 

a) Aceitação da negociação, quando a DETENTORA DA ATA aceitar a redução dos 

preços aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo os novos 

preços serem registrados na presente Ata como alteração posterior. 

b) Negociação frustrada, quando a DETENTORA DA ATA não aceitar a redução dos 

preços ao valor de mercado, devendo, neste caso, a Secretaria Municipal de Saúde, 

liberar a mesma do compromisso assumido, e convocar as empresas remanescentes, 

respeitada a ordem classificatória, com vistas a iguais oportunidades de negociação. 

 

5.1.1. Restando a negociação frustrada após convocação de todas as proponentes 

credenciadas e classificadas, à Prefeitura Municipal de João Neiva realizará a 

contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular. 

 

5.2. Quando o preço de mercado se torna superior ao preço registrado nesta Ata, de 

forma a comprometer o fornecimento, pela DETENTORA DA ATA, dever-se-á 

obedecer ao seguinte procedimento: 

 

a) Deverá a DETENTORA DA ATA protocolar, respeitando o prazo definido no 

subitem 5.7 Da presente Ata, requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, 

devidamente justificado e instruído com documentos que evidenciem a onerosidade 

excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo 

aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de 

Notas Fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, comprovantes de 

transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

b) Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a realização de pesquisas de mercado e 

demais atos necessários, com vistas a verificação de ocorrência da majoração 

alegada pela DETENTORA DA ATA. 

 

5.2.1. Fica vedado a DETENTORA DA ATA, interromper o fornecimento dos 

materiais, enquanto aguardar o trâmite do Requerimento de reequilíbrio dos 
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preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, nesta 

Ata de Registro e na legislação pertinente. 

 

5.3. Confirmada a veracidade das alegações da DETENTORA DA ATA e deferido, por 

decisão do Órgão, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser 

providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário 

Oficial do Estado do Espírito Santo, para fins de validade do novo preço registrado. 

 

5.4. Os preços resultantes do reequilíbrio econômico-financeiro terão a sua validade 

vinculada ao prazo de vigência deste instrumento. 

5.5. No caso de indeferimento do requerimento, poderá a Secretaria Municipal de 

Saúde liberar a DETENTORA DA ATA do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, mediante decisão fundamentada. 

 

5.6. Sendo a DETENTORA DA ATA liberada, poderá a Administração convocar as 

demais empresas classificadas, respeitada a ordem classificatória, para fins de 

renegociação dos preços registrados. 

  

5.7. É vedada a interposição de requerimento para reequilíbrio de preços antes de 

decorrido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias desde o último reequilíbrio ocorrido. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1. Obrigações do Órgão Gerenciador 
 
6.1.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
Detentor da Ata, o preço, as especificações dos serviços registrados, observada a 
ordem de classificação indicada na licitação. 
 
6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação 
de penalidades. 
 
6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar 
sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 
 
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata. 
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6.1.6. Consultar o detentor da ata registrado (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 
6.2. Obrigações do Detentor da Ata 
 
6.2.1. Fornecer o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo 
de Referência) do edital do Pregão nº 022/2020; 
 
6.2.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
6.2.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 
6.2.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas no Edital de Pregão nº 022/2020; 
 
6.2.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto a aceitação ou não do fornecimento de serviço a outro órgão 
da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de 
utilizar a presente Ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO 

 

7.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

 

8.1 A Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será 

aplicada as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Rescisão do contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 

d) Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de João Neiva; 

e) Declaração de inidoneidade. 

 

8.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total 

contratado, quando a Contratada: 

a) Fornecer o produto, em desacordo com especificações constantes do presente 

instrumento e/ou da ordem de fornecimento a ser expedida; 
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b) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização; 

c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 

autorização, por escrito, do Órgão Gerenciador; 

d) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

e) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato, por culpa ou dolo, venha causar 

danos a Administração ou a terceiros, independentemente da obrigação da 

Contratada em reparar os danos causados; 

f) Descumprir quaisquer obrigações licitatórios/contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

I – Pela Administração, quando: 

 

a) o fornecedor não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro 

de preços; e 

e) por razões de interesse público. 

 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por razões alheias a sua vontade, de dar cumprimento às exigências 

do instrumento convocatório, consubstanciado na Ata de Registro de Preços. 

 

§ 1º – O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por despacho da 

autoridade competente. 

§ 2º – Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, 

mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

§ 3º – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, 

considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente 

ao da publicação. 

§ 4º – A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá 

ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a 
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comprovação do fato ou fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e 

decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

10.1. O Setor de Licitação é responsável pela publicação na imprensa oficial, em 

resumo, da presente Ata de Registro de Preços, nos termos do parágrafo único, do 

art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A Gestora da Ata será a Srª. Lúcia Helena Cunha da Silva, Secretária Municipal 

de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do município de João Neiva. 

11.2. A servidora responsável pela fiscalização da referida Ata será a servidora 

ocupante do cargo de Assessora Administrativa, a Srª. Samira Rampinelli Schiavon 

Nardi, que comunicará a Secretária Municipal de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social as possíveis irregularidades que ocorrer. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

12.1. A presente Ata poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 

autorizados pela Prefeitura Municipal de João Neiva. 

 

12.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela 

Prefeitura Municipal de João Neiva, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, mediante Autorização de Pedido de 

Utilização da Ata de Registro de Preços. 

 

12.3. O quantitativo decorrente das adesões 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, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

12.4. As aquisições ou contratações oriundas das atas de registro de preços aderidas 

não poderão exceder por órgão ou entidade, a 50 % (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 
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12.5. Obriga-se o Compromitente a manter-se durante toda a vigência desta ATA em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, como também todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as 

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1. Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de João Neiva/ES, para dirimir as 

dúvidas que porventura possam advir da presente Ata de Registro de Preços, desde 

que não possam ser solucionadas amigável ou administrativamente pelas partes. 

 

14.2. E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que 

produza os efeitos legais. 

 

João Neiva/ES, 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

CONTRATANTE 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA 

GESTOR DA ATA 

 

 

BRASEIRO RESTAURANTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO EIRELI 

DETENTOR DA ATA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. __________________________________         2. __________________________________ 
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ANEXO ÚNICO 

 

LOTE DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 CESTA BÁSICA 400 Unid. R$ 105,00 R$ 
42.000,00 

 

Itens que devem compor 01 (uma) cesta básica, sendo que os materiais de 

limpeza deverão ser embalados separadamente dos materiais de gêneros 

alimentícios: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 

01 

Açúcar cristal, branco, acondicionado em embalagem original 
de fábrica com 5kg, aspecto granuloso fino a médio. Validade 
mínima de 12 meses da data da entrega, demais condições de 
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes 
(ANVISA). 

UNID 01 PAINEIRAS 

02 

Arroz, agulha, tipo 1, acondicionado em embalagem original 
de fábrica com 5kg. Validade mínima de 12 meses da data da 
entrega, demais condições de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 ANINHA 

03 

Biscoito cream cracker, produzido com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido 
ou creme de milho, sal, carbonato de cálcio, extrato de malte, 
fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio, estabilizante: lecitina de soja. Deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas e limpas, ser isento de matérias 
terrosas, parasitos e estar em perfeito estado de conservação. 
Acondicionado em PCT 02 embalagem original de fábrica com 
400g. Validade mínima de 12 meses da data da entrega, 
demais condições de acordo com as normas de 

saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 ALCOBAÇA 

04 

Biscoito, doce, tipo maisena, de primeira qualidade, 
vitaminado, acondicionado em PCT 02 embalagem original de 

fábrica com 400g. Validade mínima de 12 meses da data da 
entrega, demais condições de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 ALCOBAÇA 

05 
Café, torrado e moído, com aspecto de pó fino, acondicionado 
em embalagem original de fabricante, com 500g. Validade 
mínima de 12 meses da data da entrega, demais condições de 

UNID 01 
BOM DA 
PRAÇA 
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acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes 
(ANVISA). 

06 

Charque de carne do dianteiro bovino, com no máx.15% de 
gordura, livres de aparas, Acondicionada em Embalagem 
original de fábrica, com registro no Ministério da Agric.-
SIF.,infor. Do fabric., Espec. do prod. e data de venc. 

Estampado na embalagem, 01 kg (sem adição de sais de cura). 
Validade mínima de 12 meses da data da entrega, demais 
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 

vigentes (ANVISA). 

UNID 01 
EMPORIO DO 

CHARQUE 

07 

Farinha de mandioca, torrada de 1 ª qualidade, 
acondicionado em embalagem original de fábrica com 1kg, 
aspecto granuloso fino. Validade mínima de 12 meses da data 
da entrega, demais condições de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 NORTE 

08 

Farinha de trigo, de 1ª qualidade, acondicionado em 
embalagem original de fábrica com 1kg, aspecto fino. 
Validade mínima de 12 meses da data a entrega, demais 
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA) 

UNID 01 
TRES 

COROAS 

09 

Feijão, tipo 1, carioquinha, acondicionado em embalagem 

original de fábrica com 1kg, grãos inteiros, aspecto brilhoso, 
liso. Validade mínima de 12 meses da data da entrega, demais 
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA). 

UNID 02 DALILA 

10 

Fubá tipo 1 submetido a processos de maceração, secagem, 
moagem, peneiração e laminação adequados e isentos de 
sujidades. Validade mínima de 12 meses da data da entrega, 
demais condições de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 COLIBRI 

11 

Leite Em Pó Integral instantâneo com vitaminas A, C e D. O 
produto deve conter uma porção equivalente a 07 grs. de 
gorduras totais e ferro de 5,2mg por porção de 26gr. Deve 

apresentar cor amarelo claro e sabor característico. 

Embalagem tipo sachê c/ 400gr. Validade mínima de 12 
meses da data de entrega do produto, pacote de 400 GR, 
embalado em saco plástico transparente e atóxico, demais 
condições de acordo com as normas de saúde sanitárias 
vigentes (ANVISA). 

UNID 01 DAMARE 

12 
Macarrão, tipo spaghetti, massa com ovos, de 1ªqualidade, 
acondicionado em embalagem original de fábrica com 1kg. 

UNID 01 ALCOBAÇA 

mailto:acaosocial@joaoneiva.es.gov.br


 P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   J O Ã O   N E I V A 
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua Pedro Zangrande nº 125, Centro – CEP: 29680-000 – JOÃ O NEIVÃ – ES 
CNPJ: 14.768.944/0001-18 – TEL: (27) 3258-4612 – FÃX (27) 3258-4613 

acaosocial@joaoneiva.es.gov.br 
12 

 

Validade mínima de 12 meses da data da entrega, demais 
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes. 

13 

Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem original 
de fábrica com aproximadamente 900ml Validade mínima de 
12 meses da data da entrega, demais condições de acordo 

com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 COAMO 

14 

Sal, refinado, iodado, acondicionado em embalagem plástica 
original de fábrica com 1kg. Validade mínima de 12 meses da 

data da entrega, demais condições de acordo com as normas 
de saúde / sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 5 ESTRELAS 

15 

Creme Dental, Embalagem Com 90 Gr; uso adulto, composto 
de flúor lauril, sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, 
composição aromática, polietilenoglicol, 
carboximetilcelulose, metilparabeno, carbonatonato de 
cálcio, pirofosfato, terassodico, propilparabeno, 
monofluorfosfato sódico, silicato de sódio, embalado em caixa 
papel cartão plastificado, validade mínima de 12 meses da 
data de entrega do produto, demais condições de acordo com 
as normas de saúde sanitárias vigentes (ANVISA). 

UNID 01 ICE CLEAN 

16 

Sabonete, Embalagem Com 90 Gr; tablete embalado em papel 

de boa qualidade para higiene corporal, peso 90 GR, validade 
de 12 meses da data de entrega do produto, demais condições 
de acordo com as normas de saúde sanitárias vigentes 
(ANVISA). 

UNID 01 MARAN 

17 

Sabão Em Barra, Embalagem Com 05 Unidades, Transparente 
Glicerinado; produto acondicionado em saco plástico com 
validade de 12 meses da entrega do produto, demais 
condições de acordo com as normas de saúde sanitárias 
vigentes (ANVISA). 

UNID 01 CONDE 

18 
Papel Higiênico, Embalagem Com 04 Unidades, branco, com 
folha simples de alta qualidade, 100% de fibras naturais, 
neutro, cada rolo medindo 60 m x 10 cm. 

UNID 01 COMPAPEL 
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