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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frutas, 
verduras, legumes e hortaliças) e não perecíveis em geral para a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, celebrada entre a Prefeitura de 
Luziânia e a (s) empresa (s) registrada (s), na forma abaixo. 
 
Processo nº 2021011931 
 
Validade da ARP: 12 (doze) meses. 
 
Pregão Presencial ARP 040/2021. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2021 
 
No dia vinte do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (20.08.2021), a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.169.416/0001-09, com sede administrativa à Praça 
Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia/GO, através da SECRETARIA 
MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, representada por sua 
gestora, senhora MICHELLY MENDONÇA MARTINS, portadora do CPF nº 
835.780.721-68, do RG nº 8090632 SSP/DF, residente e domiciliada nesta cidade, e 
as empresas: 
 

EMPRESA  
ME / 
EPP  

CNPJ/CPF  REPRESENTANTE  IDENTIFICAÇÃO  

BRAZ COMERCIO 
VAREJISTA LTDA 

ME 
11.629.948/0001-

27 
EDNARDO JOSÉ 

BRAZ 
3850634 

DGPC/GO 

CENTRO OESTE 
COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS E 

UTILIDADES EIRELI 

ME 
29.573.676/0001-

56 
THIAGO BARROS 

LEITE PASSOS 
2382318 SSP/DF 

CRIATIVA PAPELARIA 
E AVIAMENTOS LTDA 

ME 
36.831.980/0001-

11 
MARTA MARLI DE 

QUEIROZ 
1424853 SSP/DF 

MARCOS DAVI LIMA 
MARIZ EURELI 

ME 
36.447.611/0001-

20 
NEY MARCOS DA 

SILVA MARIZ 
1470632 SSP/DF    

MATHEUS DONIZETE 
ALIPIO DE OLIVEIRA 

MEI 
40.911.552/0001-

76 
WAGNER PEREIRA 

DA COSTA 
871963 SSP/DF 

SOLUTION COMÉRCIO 
& SERVIÇOS EIRELI 

EPP 
25.249.082/0001-

33 
MILTON CARNEIRO 

BORGES 
3907473 

DGPC/GO 
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Resolvem instituir a presente Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 
15, da Lei Federal n° 8.666/93; Lei n. 10.520/02; do Decreto Municipal n. 1.092, de 
25 de outubro de 2011, que Regulamenta o Registro de Preços, e as demais normas 
legais aplicáveis decorrentes da licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, obedecendo as condições descritas no edital correspondente e seus anexos, 
que integram a presente ata, independente de transcrição. 
 
Esta ARP será utilizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E TRABALHO, como ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, 
com as empresas que tiverem preços registrados, na forma do Anexo I do Edital. 
Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, 
foram dadas por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que vai assinada 
pelo (a) senhor (a) gestor (a) acima identificado, bem como pelo (s) representante (s) 
da (s) empresa (s) com preços registrados, para que opere seus efeitos jurídicos e 
legais.  
 
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial 
para Registro de Preços nº 040/2021 e seus Anexos, Processo nº 2021011931, do 
qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do 
FORNECEDOR REGISTRADO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frutas, 
verduras, legumes e hortaliças) e não perecíveis em geral para a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA HOMOLOGAÇÃO 
 
2.1 O objeto do certame foi adjudicado pelo pregoeiro e o certame foi 
homologado pela autoridade competente, conforme segue: 
 
BRAZ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 11.629.948/0001-27 estabelecida na RUA ARCHIMEDES TORMIN, 
LOTE 70, LOJA 02 nº S/N Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo 
relacionados: 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

07 MARGARINA VEGETAL 
CREMOSA Composição: com sal, teor lipídico 

de 65% a 85%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo trans. Embalada 

em pote plástico resistente de 500g, com 
proteção interna pós tampa (lacre). No seu 
rótulo deve conter prazo de validade/lote e 

informação nutricional. 

SOYA 2000 Unidades R$ 5,47 R$ 10.940,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 10.940,00 
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CENTRO OESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES 
EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 29.573.676/0001-56 
estabelecida na AV. CENTRAL, QUADRA 51, LOTE 51 Bairro MONTE ALTO 
LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Composição: 
arroz agulhinha tipo 1, classe longo fino, 

subgrupo polido, grupo beneficiado, de cor 
branca, sem glúten. Embalagem de 5,0kg. 

Prazo de validade igual ou superior a 12 meses 
na data da entrega. 

PATO 
SUL 

1500 Pacote R$ 18,89 R$ 28.335,00 

02 ARROZ INTEGRAL TIPO 1 Composição: 
classe: longo, fino, tipo I integral. O produto no 

deve apresentar mofo, substancias nocivas, 
prepara-o final dietética inadequada 

(empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em 
polietileno, transparente, atóxico. Fabricação: 

máxima de 30 dias. Validade: mínimo de 6 
meses. 

CAMIL 100 Pacote R$ 5,98 R$ 598,00 

04 FEIJÃO PRETO Composição: feijão comum do 
tipo 1,carioca,de cor preta,grupo . Embalagem 
de 1,0kg. Prazo de validade igual ou superior a 

12 meses na data da entrega. 

DONA 
DÊ 

100 Pacote R$ 7,27 R$ 727,00 

05 FEIJÃO CARIOCA Composição: feijão comum 
do tipo 1,carioca,grupo . Embalagem de 1,0kg 

.Prazo de validade igual ou superior a 12 
meses na data da entrega. 

DONA 
DÊ 

1500 Pacote R$ 6,25 R$ 9.375,00 

11 EXTRATO DE TOMATE Composição: extrato 
de tomate, contendo tomate, açúcar, sal, sem 

glúten. Embalagem tipo sachê ou lata com 
340g. Prazo de validade igual ou superior a 12 

meses na data da entrega. 

PALLAD
ORI 

1000 Unidade R$ 1,19 R$ 1.190,00 

20 BISCOITO ÁGUA E SAL TIPO PIT 
STOP.  Composição: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de 
trigo/ farinha de trigo integral, gordura vegetal, 

açúcar, sal, fermento biológico, fermentos 
químicos e outros ingredientes permitidos na 
legislação. Embalagem de 162 gramas com 6 

unidades de 24 gramas cada. Validade mínima 
12 meses na data da entrega. Suas 

características, descrição e rotulagem deverão 
estar de acordo com a legislação. 

PIT 
STOP 

500 Unidades R$ 3,72 R$ 1.860,00 

39 SUCO DE FRUTA - 200 ML  Composição:suco 
de fruta. Embalagem de 200ml, sabores: uva, 
caju e goiaba. Qualidade igual ou superior a 

Sufresh, Da Fruta ou Jandaia. Prazo de 
validade de 12 meses da data da entrega. 

Caixa com 27 unidades. 

JANDAIA 120 unidades. R$ 26,60 R$ 3.192,00 

41 FÓSFORO Composição: palito de fósforo 
pequeno, embalagem c/ 10 caixa (400 palitos). 

PARANÁ 50 Unidades R$ 2,40 R$ 120,00 

43 CHÁ DE ERVA DOCE Composição: erva doce 
preparada, sabor, natural.  Caixa com 10 

sachês. Prazo de validade de 12 meses da 
data da entrega. 

ADOREI 50 Unidades R$ 2,34 R$ 117,00 

44 CHÁ DE CAMOMILA Composição: erva de 
camomila para chá, sabor natural, embalagem 
de 20g, com 10 sachês. Prazo de validade de 

12 meses da data da entrega. 

ADOREI 50 Unidades R$ 2,34 R$ 117,00 

45 CHÁ CAPIM CIDREIRA Composição: capim 
cidreira preparada, sabor natural, embalagem 
de 20g, com 10 sachês. Prazo de validade de 

ADOREI 50 Unidades R$ 2,34 R$ 117,00 
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12 meses da data da entrega. 

51 ÓRÉGANO Composição: orégano. Embalagem 
com 30g. Prazo de validade de 12 meses da 

data da entrega. 

GIZELLE 100 Unidades R$ 2,36 R$ 236,00 

55 AZEITONA  Composição: azeitona verde com 
caroço, em conserva. Embalagem em sachê ou 
vidro de  500g. Prazo de validade de 12 meses 

da data da entrega. 

LA 
VIOLETE

RA 

100 Unidades R$ 8,57 R$ 857,00 

73 ABACAXI PÉROLA escrição unidades pesando 
aproximadamente 1,5 e 1,8 kg cada. grau de 

maturação para consumo na semana de 
entrega. transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, não 
estarem golpeadas ou danificadas por 

quaisquer lesões de origem física ou mecânica 
que afetem a sua aparência, frescos, firmes e 

com brilho, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, sem sinais de fungos ou 
apodrecimento. 

IN 
NATURA 

3300 Unidade  R$ 3,06 R$ 10.098,00 

74 ABOBORA  Descrição:tipo moranga cabotiá, 
madura, de tamanho grande, uniformes, sem 
defeito, intacta, firmes e bem desenvolvida, 

livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, sem sinais de fungos ou 

apodrecimento. 

IN 
NATURA 

1270 KG R$ 2,16 R$ 2.743,20 

75 ABOBRINHA  Descrição: tipo italiana, de boa 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

isenta de materiais terrosos e umidades 
externa anormal, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

1150 KG R$ 1,94 R$ 2.231,00 

76 ALFACE LISA Descrição: Unidades pesando 
aproximadamente 0,3 kg cada, fresca, tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, sem sinais de 
fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

2280 Unidade  R$ 1,03 R$ 2.348,40 

77 ALHO IN NATURA Descrição: alho graúdo do 
tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente 

desenvolvido, com bulbos curados, sem 
chocamento, danos mecânicos ou causados 

por pragas, sem sinais de fungos ou 
apodrecimento. 

IN 
NATURA 

700 KG R$ 16,98 R$ 11.886,00 

80  BATATA INGLESA  Descrição: amarela, 
lavada, uniforme, inteira, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra 
aderida à superfície, não devem estar 

esbranquiçadas, sem sinais de fungos ou 
apodrecimento. 

IN 
NATURA 

1650 Kg  R$ 1,81 R$ 2.986,50 

81 BETERRABA  Descrição: fresca, in natura, 
integra, de tamanho médio, uniforme,tenra, 
sem corpos estranhos ou terra aderidos à 
superfície externa,coloração característica 

uniforme e sem manchas, sujidades, parasitos 
e larvas. para consumo na semana e sem 

folhas, sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

500 Kg  R$ 2,25 R$ 1.125,00 

82 CEBOLA  Descrição: amarela de cabeça, in 
natura, fresca, de tamanho médio, íntegras, 
sem brotos, sinais de deterioração larvas e 

parasitas, fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

1600 KG R$ 1,87 R$ 2.992,00 

84 CHEIRO VERDE Descrição: cebolinha e 
salsinha in natura, frescos, sem sinais de 
umidade. para consumo na semana da 

entrega. 

IN 
NATURA 

570 Unidade  R$ 1,15 R$ 655,50 

85 CHUCHU  Descrição: verde ou branco de IN 1180 KG R$ 1,87 R$ 2.206,60 
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primeira, tamanho e colorações 
uniformes,livres de materiais terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, sem sinais de fungos 

ou apodrecimento. 

NATURA 

88 LIMÃO TAITI  Descrição: fresco, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 
pola firme e intacta, sem sinais de fungos ou 

apodrecimento. 

IN 
NATURA 

1100 Kg  R$ 2,51 R$ 2.761,00 

90 MAMÃO FORMOSA Descrição: unidades 
pesando entre 1,5 e 1,8 kg cada, in natura, 

maduro, tamanho médio, sem pontos escuros, 
sem amassados, propriedades organolépticas 

características. Próprio para consumo na 
semana, sem sinais de fungos ou 

apodrecimento. 

IN 
NATURA 

3000 Kg  R$ 1,79 R$ 5.370,00 

92 MANGA  Descrição: unidades pesando 0,3 kg 
cada, madura, coloração amarelo - 

avermelhado, tamanho médio, sem pontos 
escuros, sem amassado, propriedades 

organolépticas características. para consumo 
na semana da entrega, sem sinais de fungos 

ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

750 Kg   R$ 3,10 R$ 2.325,00 

93 MARACUJÁ Descrição: redondo, casca lisa 
graúdo, de 1ª qualidade, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, com polpa firme e intacta, sem sinais 
de fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

350 Kg  R$ 1,62 R$ 567,00 

97 MORANGO Descrição: in natura, fruta 
fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, 

com maturação apropriada, inteira, sem 
ferimentos, livre de pragas e doenças e munida 

de cálice e pedúnculo verde. em embalagem 
plástica transparente pesando 200g cada, sem 

sinais de fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

230 Bandeja  R$ 5,22 R$ 1.200,60 

98 PEPINO  Descrição: comum ou caipira, in 
natura, firme, limpo sem partes estragadas, 
amassadas ou moles. cor verde escura ou 
verde escura brilhante,para consumo na 

semana da entrega, sem sinais de fungos ou 
apodrecimento. 

IN 
NATURA 

100 KG R$ 2,50 R$ 250,00 

100 PIMENTÃO VERDE   de 1ª qualidade, frescos, 
íntegros, grau médio de amadurecimento 

IN 
NATURA 

450 Kg   R$ 3,12 R$ 1.404,00 

101 PIMENTA DE CHEIRO  íntegras firmes, sem 
sujidades, para consumo na semana da 

entrega. 

IN 
NATURA 

150 Kg   R$ 8,75 R$ 1.312,50 

104 REPOLHO  Descrição: de tamanho regular, de 
1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e 

formação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidos, danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, sem sinais 
de fungos ou apodrecimento. 

IN 
NATURA 

560 Kg  R$ 1,68 R$ 940,80 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 102.244,10 

 

CRIATIVA PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 36.831.980/0001-11 estabelecida na RUA BENEDITO 
PIMENTEL  nº 300EDIFICIO SANTA RITA LOJA 01 Bairro CENTRO LUZIANIA, 
vencedora dos itens abaixo relacionados: 
 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
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14 REFRIGERANTE TIPO COLA Composição: 
água gaseificada, açúcar, extrato de Noz de 
cola, cafeína, corantes, acidulantes, aroma 

idêntico ao natural. Qualidade igual ou superior 
a coca-cola ou Pepsi. Embalagem pet de 2 

litros. Prazo de validade igual ou superior a 12 
meses na data da entrega. 

Indaia 1500 Unidades R$ 4,10 R$ 6.150,00 

19 BISCOITO ÁGUA E SAL TIPO CREAM 
CRACKER. Composição: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de 
trigo/ farinha de trigo integral, gordura vegetal, 

açúcar, sal, fermento biológico, fermentos 
químicos e outros ingredientes permitidos na 

legislação. Embalagem de 400 gramas 
Validade mínima 12 meses na data da entrega. 

Suas características, descrição e rotulagem 
deverão estar de acordo com a legislação. 

Predilleto 500 Unidades R$ 3,40 R$ 1.700,00 

38 SUCO DE FRUTAS - 1LITRO Composição: 
suco preparado instantâneo, rico em vitaminas, 

sem glúten. Sabores uva, caju e 
goiaba.  Embalagem de 1 litro. Qualidade igual 

ou superior a Sufresh, Da Fruta ou Jandaia. 
Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

da fruta 1000 Unidades R$ 3,07 R$ 3.070,00 

56 AZEITE DE OLIVIA  Composição: Azeite de 
Olivia, tipo extra virgem, acidez máxima 0,5%. 

Embalagem de 500ml. Prazo de validade de 12 
meses da data da entrega. 

Gomes 
da costa 

100 Unidades R$ 20,83 R$ 2.083,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 13.003,00 

 

MARCOS DAVI LIMA MARIZ - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 36.447.611/0001-20 estabelecida na AV. KISLEU DIAS MACIEL nº 
SNQD. 142, LT. 31, P.E.D. II, Bairro P.E.D. II LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo 
relacionados: 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

8 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 
Composição: sardinha no extrato de tomate. 
Embalagem de 125g. Prazo de validade igual 

ou superior a 12 meses da entrega. 

88 1000 Unidades R$ 4,29 R$ 4.290,00 

10 SALSICHA TIPO HOT DOG Composição: 
carnes diversas, com temperos e condimentos 
exclusivos. Prazo de validade igual ou superior 

a 12 meses na data da entrega. 

friato 2000 Pacote R$ 9,42 R$ 18.840,00 

29 FARINHA DE MANDIOCA Composição: farinha 
de mandioca torrada, lisa, embalagem de 1 kg. 
Prazo de validade igual ou superior a 6 meses. 

acigal 800 Pacote R$ 3,45 R$ 2.760,00 

42 FERMENTO EM PÓ Composição: fermento em 
pó químico, embalagem de 100g. Prazo de 
validade de 12 meses da data da entrega. 

caipira 200 Unidades R$ 1,97 R$ 394,00 

52 POLVILHO DOCE Composição: polvilho doce, 
grupo 1 fécula, tipo 1. Embalagem de 1 kg. 
Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

UBOM 150 Unidades R$ 3,80 R$ 570,00 

54 MAIONESE Composição: óleo vegetal 
comestível, vinagre, limão e ovo, embalagem 

em sachê de 200g ou pote de 250g. Qualidade 
superior ou igual a Helmans, Salada ou Arisco. 

Prazo de validade de 12 meses da data da 
entrega. 

predilecta 100 Unidades R$ 1,87 R$ 187,00 

57 VINAGRE  Composição: vinho branco, produto 
natural, fermentado acético simples, isento de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livres de sujidade, material terroso e 

neval 50 Unidades R$ 2,04 R$ 102,00 
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detritos de animais ou vegetais, acondicionado 
em frasco plástico de 750 ml. 

58 AMIDO DE MILHO Composição: amido. 
Embalagem: intacta, contendo 1Kg de peso 

liquido. Fabricação: máximo de 60 dias. 
Validade: mínimo de 1 ano. 

amafil 100 Unidades R$ 4,97 R$ 497,00 

59 AVEIA EM FLOCOS FINOS Farinha de aveia 
enriquecida com vitaminas e sais minerais. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data 
da entrega do produtoEmbalagem interna de 
plástico e caixa externa de papelão contendo 

250 gramas. 

qualker 50 Unidades R$ 3,05 R$ 152,50 

60 FARINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL  
omposição:farinha de arroz, açúcar, amido, 

sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de 

zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina 
e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, 

vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e 
aromatizante vanilina.cereal a base de arroz. 

Qualidade igual ou superior a mucilon. 
Embalagem: lata contendo 800g. 

nestle 50 Unidades R$ 8,79 R$ 439,50 

61 GELATINA EM PÓ Composição: Açúcar, 
gelatina, sal, vitamina: A, C e/ou E, regulador 
de acidez citrato de sódio, acidulante ácido 

fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais: 
aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de 

potássio e sacarina sódica e corantes artificiais. 
Não contem Glúten. Sabores variados. 

Embalagem de 35 gramas. 

bretzke 200 Unidades R$ 1,22 R$ 244,00 

62 CARNE  Tipo bovina, acém com osso. 
Resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, 
cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; não 

amolecida nem pegajosa, cor própria,sem 
manchas esverdeadas; subdividida embalagem 

em filme pvc transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo 
com as portarias do ministério da agricultura, 
DIPOA nº 304 de 22/04/96 e 145 de 22/04/98 

da resolução da ANVISA. Kg. 

fibraz 3240 KG R$ 23,91 R$ 77.468,40 

63 CARNE  Tipo bovina, paleta em isca. Aspecto 
próprio, não amolecida nem pegajosa, cor 

própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 
15% de gordura deve ser isenta de cartilagens 

e de ossos e conter no máximo de 3% de 
aponevroses, com registro no SIF ou SISP. . 
Certificado de Inspeção Sanitária., resfriada, 

embalada a vácuo,em sacos de nylon 
polivirgem, transparente,com capacidade 

máxima de 5quilo cada. O produto deve estar 
de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual 

no12486 de 20/10/78, Portaria no 1428/MS, de 
novembro de 1993 e Resolução no23 de 
15/03/2000. Deverá estar congelado e 

transportado em veículo com temperatura de - 
8oC ou inferior, assegurando que o produto se 
mantenha congelado durante o transporte. Kg. 

fibraz 700 Kg   R$ 31,20 R$ 21.840,00 

64 CARNE  tipo bovina, músculo moído.Resfriada, 
e sem gordura. aspecto próprio, não amolecida 

nem pegajosa, cor própria,sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Devendo conter no máximo 10% de gordura 
deve ser isenta de cartilagens e de ossos e 

conter no máximo de 3% de aponevroses, com 

fibraz 1100 Kg   R$ 28,97 R$ 31.867,00 
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registro no SIF ou SISP. Embalagem 
adequada. Kg. 

65 CARNE  Tipo bovina, paleta grossa em 
bife.Aspecto próprio, não amolecida nem 

pegajosa, cor própria,sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Devendo conter no máximo 15% de gordura 
deve ser isenta de cartilagens e de ossos e 

conter no máximo de 3% de aponevroses, com 
registro no SIF ou SISP. . Certificado de 

Inspeção Sanitária., resfriada, embalada a 
vácuo,em sacos de nylon polivirgem, 

transparente,com capacidade máxima de 
5quilo cada. O produto deve estar de acordo 

com a NTA-3 do Decreto estadual no12486 de 
20/10/78, Portaria no 1428/MS, de novembro 
de 1993 e Resolução no23 de 15/03/2000. 
Deverá estar congelado e transportado em 

veículo com temperatura de - 8º C ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 

congelado durante o transporte. Kg. 

fibraz 320 Kg   R$ 34,86 R$ 11.155,20 

66 CARNE Tipo suína, bacon. Aspecto próprio, 
não amolecida nem pegajosa, cor própria,sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Devendo conter no máximo 15% de gordura 
deve ser isenta de cartilagens e de ossos e 

conter no máximo de 3% de aponevroses, com 
registro no SIF ou SISP. . Certificado de 

Inspeção Sanitária., resfriada, embalada a 
vácuo,em sacos de nylon polivirgem, 

transparente,com capacidade máxima de 
5quilo cada. O produto deve estar de acordo 

com a NTA-3 do Decreto estadual no12486 de 
20/10/78, Portaria no 1428/MS, de novembro 
de 1993 e Resolução no23 de 15/03/2000. 
Deverá estar congelado e transportado em 

veículo com temperatura de - 8oC ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 

congelado durante o transporte. Kg. 

friato 500 KG R$ 23,77 R$ 11.885,00 

67 CARNE Tipo suína, bisteca. Aspecto próprio, 
não amolecida nem pegajosa, cor própria, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Devendo conter no máximo 15% de gordura 
deve ser isenta de cartilagens e de ossos e 

conter no máximo de 3% de aponevroses, com 
registro no SIF ou SISP. . Certificado de 

Inspeção Sanitária., resfriada, embalada a 
vácuo,em sacos de nylon polivirgem, 

transparente,com capacidade máxima de 
5quilo cada. O produto deve estar de acordo 

com a NTA-3 do Decreto estadual no12486 de 
20/10/78, Portaria no 1428/MS, de novembro 
de 1993 e Resolução no23 de 15/03/2000. 
Deverá estar congelado e transportado em 

veículo com temperatura de - 8oC ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 

congelado durante o transporte.Kg. 

frimelo 100 Kg  R$ 17,48 R$ 1.748,00 

68 CORTE DE FRANGO  Tipo Coxa e sobrecoxa 
de Frango.Sem Adição de Sal e Temperos 

congelada: manipulada em condições 
higiênicas sanitárias, provenientes de animais 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 
devendo ser congelada e transportada à 

temperatura de - 18 oC ou inferior. A 
porcentagem de água ou gelo não deverá 
ultrapassar 10% (dez por cento). Prazo de 

super 
frango 

590 Kg  R$ 9,06 R$ 5.345,40 
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validade mínimo de 6 meses.   Rótulo: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente, de forma clara e indelével: 
nome eendereço do abatedouro, constando 

obrigatoriamente o registro no SIF; 
identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 
de consumo, temperatura de estocagem 

armazenamento e conservação, peso líq. e 
condições de armazenamento. Kg. 

69 CORTE DE FRANGO  Tipo Tulipa de Frango. 
Sem Adição de Sal e Temperos congelada: 

manipulada em condições higiênicas sanitárias, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo ser congelada 

etransportada à temperatura de - 18oC ou 
inferior. A porcentagem de água ou gelo não 

deverá ultrapassar 10% (dez por cento). Prazo 
de validade mínimo de 6 meses.   Rótulo: o 

produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente, de forma clara e indelével: 
nome eendereço do abatedouro, constando 

obrigatoriamente o registro no SIF; 
identificação completa  do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 
de consumo, temperatura de  estocagem 

armazenamento e conservação, peso líquido e 
condições de armazenamento. Kg. 

super 
frango 

430 Kg  R$ 14,99 R$ 6.445,70 

70 CORTES DE FRANGO Tipo Peito congelado. 
Sem tempero e sem dorso, congelada: 
Classificação/ Características gerais: 

manipulada em condições higiênicas sanitárias, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo ser congelada e 

transportada à temperatura de - 18oC ou 
inferior. A porcentagem de água ou gelo não 

deverá ultrapassar 10% (dez por cento). Prazo 
de validade mínimo de 6 meses.  Rótulo: o 

produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente, de forma clara e indelével: 
nome eendereço do abatedouro, constando 

obrigatoriamente o registro no SIF; 
identificação completa do produto,data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 
de consumo, temperatura de estocagem 

armazenamento e conservação, peso líquido e 
condições de armazenamento. Kg. 

super 
frango 

4100 Kg   R$ 14,99 R$ 61.459,00 

71 LINGUIÇA  Tipo calabresa, defumada, 
proveniente de animais, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária. Durante o 
processamento, deverá ser mantidas condições 

higiênico-sanitárias adequadas. Não será 
permitido parasitas, corpos estranhos ou 

qualquer outra  substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Kg.  

fritato 475 Kg  R$ 16,93 R$ 8.041,75 

72 LINGUIÇA MISTA  Tipo toscana. Sem pimenta: 
proveniente de animais, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária. Durante o 
processamento, deverá ser mantidas condições 

higiênico-sanitárias adequadas. Não será 
permitido parasitas, corpos estranhos ou 

qualquer outra substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração.  Congelada -12 graus, embalada em 
caixa de 10quilo, validade de 1 ano. Kg. 

noronha 510 Kg  R$ 15,94 R$ 8.129,40 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 273.860,85 
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MATHEUS DONIZETE ALIPIO DE OLIVEIRA 04765609189, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 40.911.552/0001-76 estabelecida na Av. 
Doutor Danton Jobim nº S/N Quadra 28; Lote 08; Loja 01 Bairro Jardim Ingá 
LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

3 AÇÚCAR REFINADO TIPO 1 Composição: açúcar 
refinado, limpo, tipo 1. Embalagem de 5,0 kg. Prazo de 

validade igual ou superior a 12meses na data da 
entrega. 

PEROLA 1500 Pacote R$ 14,94 R$ 22.410,00 

17 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Composição: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, 

fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na 
legislação. Embalagem de 400 gramas.Validade 

mínima 12 meses na data da entrega. Suas 
características, descrição e rotulagem deverão estar de 

acordo com a legislação vigente. 

MY BIT 1000 Unidades R$ 3,57 R$ 3.570,00 

18 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  Composição: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido Fólico, 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
extrato de malte, creme de milho, sal refinado, fermento 
químico, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e 
estabilizante diacetil tartarato de mono e diglicerídeos. 

Embalagem tipo mini atacado de 800g. Validade 
mínima de 12 meses na data da entrega. 

FORTAL
EZA 

1000 Unidades R$ 4,89 R$ 4.890,00 

31 PIMENTA DO REINO Composição: pimenta do reino 
moída. Embalagem de 40 gramas. Prazo de validade 

de 12 meses da data da entrega. 

GISELE 100 Unidades R$ 2,47 R$ 247,00 

35 BEBIDA LÁCTEA Composição: bebida lactea UHT, 
sabor chocolate. Embalagem de 200 ml. Marca de 

referência, Nescau, Todinho ou Piracanjuba. Prazo de 
validade de 12 meses da data da entrega. 

CHOCO
MIL 

2000 Unidade R$ 1,00 R$ 2.000,00 

37 SAL REFINADO Composição: sal refinado, branco e 
limpo, tipo 1. Embalagem de 1 kg. Prazo de validade de 

12 meses da data da entrega. 

DIAMAN
TE 

800 Pacote R$ 1,03 R$ 824,00 

48 MILHO VERDE Composição: milho verde, de boa 
qualidade, embalagem em sachê de 200g. Prazo de 

validade de 12 meses da data da entrega. 

BONARE 800 Unidades R$ 2,18 R$ 1.744,00 

50 AÇAFRÃO Composição: açafrão moído, de boa 
qualidade, embalagem de 30 gramas. Prazo de 

validade de 12 meses da data da entrega. 

GISELE 200 Unidades R$ 1,30 R$ 260,00 

78 BANANA PRATA  Descrição: em pencas com 
aproximadamente 6 unidades, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 
intacta devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
com ausência de sujidades e parasitos, sem sinais de 

fungos ou apodrecimento. 

CEASA 3120 KG R$ 1,95 R$ 6.084,00 

79 BATATA DOCE Descrição: tipo rosada, lavada, 
uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, 
sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, 

sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

CEASA 900 Kg  R$ 1,53 R$ 1.377,00 

83 CENOURA Descrição: in natura, fresca, de tamanho 
médio, íntegras, sem brotos, pontos pretos, sinais de 

deterioração, larvas e parasitas. para consumo na 
semana da entrega, sem sinais de fungos ou 

apodrecimento. 

CEASA 1180 KG R$ 2,26 R$ 2.666,80 

86 COUVE MANTEIGA Descrição: tamanho e colorações 
uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

CEASA 900 Unidade  R$ 1,24 R$ 1.116,00 

87  LARANJA PÊRA  escrição: unidades pesando 
aproximadamente de 140 g cada, madura, fruto no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

CEASA 4100 Kg  R$ 1,91 R$ 7.831,00 
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espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes 
e com brilho, sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

89 MAÇÃ FUJI  Descrição: unidades pesando entre 100 a 
120 g cada, fisiologicamente desenvolvidas, com 

tolerância de defeitos leves que não prejudicam as 
características próprias das frutas e coloração acima de 

20%, nacional, tamanho médio, sem pontos escuros, 
sem amassados, para consumo na semana da entrega, 

sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

CEASA 2600 Kg  R$ 3,09 R$ 8.034,00 

91 MANDIOCA  Descrição: selecionada de ótima 
qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, 

cor, típicos da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe 
alterem a conformação e a aparência. necessita estar 
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e 
perfurações, sem sinais de fungos e apodrecimento. 

CEASA 1480 Kg  R$ 2,28 R$ 3.374,40 

94 MELANCIA  Descrição: redonda, graúda, de primeira, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, sem sinais de 

fungos ou apodrecimento. 

CEASA 3760 Kg  R$ 1,37 R$ 5.151,20 

95 MELÃO  Descrição: de 1ª qualidade, redondo, casca 
lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, fornecimento a 
granel, sem sinais de fungos ou apodreciemeno. 

CEASA 820 Kg  R$ 2,46 R$ 2.017,20 

96 MILHO VERDE Descrição: acondicionados em pacotes 
com 05 espigas de 1ª qualidade. Apresentando 

tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, sem sinais de 
fungos ou apodrecimento 

CEASA 500 Bandeja  R$ 6,48 R$ 3.240,00 

99 PÊRA  Descrição: unidades pesando aproximadamente 
130 g cada, íntegras firmes, sem sujidades, para 

consumo na semana da entrega, sem sinais de fungos 
ou apodrecimento. 

CEASA 230 Kg  R$ 8,00 R$ 1.840,00 

102 TOMATE  Descrição: de tamanho regular, de 1ª 
qualidade, aspecto globoso, mistas entre verdes e 

maduras. Classificada como legume graúda, de polpa 
firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, 

parasitas, larvas, sem lesões de origem física e 
mecânica, sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

CEASA 1850 Kg   R$ 3,05 R$ 5.642,50 

103 UVA NIAGARA Descrição: apresentando tamanho, cor 
e formação uniformes, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. firmes, sem 
sujidades, para consumo na semana da entrega, sem 

sinais de fungos ou apodrecimento. 

CEASA 250 Kg   R$ 9,10 R$ 2.275,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 86.594,10 

 
SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 25.249.082/0001-33 estabelecida na RUA CORONEL 
ANTONIO CARNEIRO nº 156SALA 02 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos 
itens abaixo relacionados: 
 
ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

6 ÓLEO DE SOJA Composição: óleo de soja refinado 
,tipo 1, com antioxidantes( TBHQ e ácido cítrico), sem 

glúten. Eembalagem de 900ml. Prazo de validade 
igual ou superior a 12 meses na data da entrega. 

SOYA  1500 Unidade R$ 7,89 R$ 11.835,00 

9 SARDINHA AO ÓLEO Composição: sardinha no 
óleo. Embalagem de 125g. Prazo de validade igual 

ou superior a 12 meses na data da entrega. 

88 1000 Unidades R$ 4,27 R$ 4.270,00 

12 MOLHO DE TOMATE Composição: molho de tomate VAL  1000 Unidade R$ 1,10 R$ 1.100,00 
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tradicional, contendo tomate, açúcar, amido de milho 
modificado, sal, cebola, óleo de soja, salsa, alho, 

orégano, realçador de sabor, sem glúten. Embalagem 
do tipo sachê com 340g. Prazo de validade igual ou 

superior a 12 meses na data da entrega. 

13 REFRIGERANTE TIPO PITCHULA Composição: 
refrigerante pitchula, sem glúten, sabores guaraná e 
cola. Embalagem peti de 250 ml. Prazo de validade 
igual ou superior a 12 meses na data da entrega. 

PICHULA  1000 Unidades R$ 1,40 R$ 1.400,00 

15 REFRIGERANTE SABORES 
VARIADOSComposição: água gaseificada, açúcar, 
extrato com aroma idêntico ao natural, acidulantes, 

conservantes, aromatizantes, corantes. Sabores 
guaraná, limão, laranja e uva (exceto cola), sem 

glúten. Eembalagem pet de 2 litros. Prazo de 
validade igual ou superior a 12 meses na data da 

entrega. 

INDAIA  2000 Unidades R$ 4,08 R$ 8.160,00 

16 MACARRÃO ESPAGUETE Composição: macarrão 
de sêmola, do tipo espaguete, nº 8. Embalagem de 1 
kg. Prazo de validade igual ou superior a 12 meses 

na data da entrega. 

SAFRA  1500 Pacote R$ 4,08 R$ 6.120,00 

21 BOLO COM RECHEIO  Composição: bolo com 
recheio (bolinho pequeno) contendo 0% de gorduras 
trans na porção, fibras, sabor artificial, enriquecido 

com vitaminas e cálcio, sabores chocolate e 
morango. Caixa com 14 unidades de 40 gramas. 

Prazo de validade mínima de 12 meses da data da 
entrega. 

bauduuco 150 Unidade R$ 16,91 R$ 2.536,50 

22 BATATA PALHA Composição: batata palha crocante, 
sem glúten, embalagem de 800g. Prazo de validade 

igual ou superior a 6 meses. 

karis 100 Pacote R$ 15,88 R$ 1.588,00 

23 LEITE CONDENSADO Composição: leite 
condensado. Embalagem tipo caixa com 395g. Prazo 
de validade mínima de 12 meses da data da entrega. 

ITALAC  1000 Unidades R$ 4,20 R$ 4.200,00 

24 AMENDOIM Composição: amendoim inteiro com 
pele, tipo 1.    Embalagem de 500g. Prazo de 

validade de 12 meses da data da entrega. 

ubom 300 Unidades R$ 6,70 R$ 2.010,00 

25 CALDO DE GALINHA  Composição: caldo de 
galinha. Embalagem com 57 gramas, contendo 6 
cubos. Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

arisco 150 Unidades R$ 1,39 R$ 208,50 

26 CALDO DE CARNE Composição: caldo de carne, 
embalagem com 57 gramas, contendo 6 cubos. 

Prazo de validade de 12 meses da data da entrega. 

arisco 150 Unidades R$ 1,39 R$ 208,50 

27 CALDO DE BACON Composição: caldo de bacon, 
embalagem com 57 gramas, contendo 6 cubos. 

Prazo de validade de 12 meses da data da entrega. 

arisco 150 Unidades R$ 1,39 R$ 208,50 

28 CREME DE LEITE Composição: creme de leite leve 
UHT, homogeneizado. Embalagem tipo caixa de 
200g. Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

ITALAC  1000 Unidades R$ 2,74 R$ 2.740,00 

30 FARINHA DE TRIGO Composição: farinha de trigo, 
embalagem de 1 kg. Prazo de validade de 12 meses 

da data da entrega. 

CALIFOR
NIA  

1000 Pacote R$ 3,00 R$ 3.000,00 

32 CAFÉ Composição: torrado, moído, tipo 1, 
empactado automaticamente, com selo de pureza da 

ABIC, sem glúten. Embalagem de 500g. Prazo de 
validade de 12 meses da data da entrega. 

mel da 
terra 

5000 Unidades R$ 8,45 R$ 42.250,00 

33 OVOS BRANCOS Composição: ovos brancos tipo 3, 
classe A. Produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, 
odor e sabor normais. condicionados em embalagem 
apropriada tipo cartela  com 30 unidades cada, com 

inspeção oficial. 

josidhit 35 Cartela R$ 13,65 R$ 477,75 

34 ACHOCOLATADO EM PÓ Composição: alimento 
achocolatado em pó instantâneo. Embalagem 

econômica saco ou pote de 800g. Prazo de validade 
de 12 meses da data da entrega. 

muky 1500 Unidade R$ 7,11 R$ 10.665,00 
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36 IOGURTE  Descrição: Iogute com polpa de 
frutas Sabor morango. Embalagem tipo garrafinha 

com 170 gramas. 

itambe 600 Unidade R$ 2,30 R$ 1.380,00 

40 PÓ PARA REFRESCO Composição: Preparados 
artificiais sólidos para refresco, popularmente 

conhecidos como pó para refresco. Embalagem de 1 
kg, sabores laranja, abacaxi, uva, maracujá, 

morango, manga, pêssego, limão, caju, frutas 
cítricas, mamão com laranja. 

QUALIM
AX 

250 Unidades R$ 7,28 R$ 1.820,00 

46 MILHO PARA CANJICA  Composição: milho para 
canjica, amarelo, boa qualidade, tipo 1. Embalagem 
de 500g. Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

UBOM 2000 Unidades R$ 2,14 R$ 4.280,00 

47 MILHO PARA PIPOCA Composição: milho para 
pipoca, de boa qualidade, tipo 1. Embalagem de 
500g. Prazo de validade de 12 meses da data da 

entrega. 

UBOM 4000 Unidades R$ 2,70 R$ 10.800,00 

49 TEMPERO COMPLETOComposição: tempero 
completo com alho e sal, sem adição de pimenta. 

Embalagem de 1 kg. Prazo de validade de 12 meses 
da data da entrega. 

KI ALHO  500 Unidades R$ 4,62 R$ 2.310,00 

53 LEITE EM PÓ Composição: leite em pó integral 
instantâneo, embalagem tipo lata ou saco de 400g. 
Marcas de referencia: Piracanjuba, Itambé ou Italac. 
Prazo de validade de 12 meses da data da entrega. 

ITALAC  300 Unidades R$ 12,99 R$ 3.897,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 127.464,75 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 614.106,80 

 
Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 614.106,80 (Seiscentos e 
Quatorze Mil, Cento e Seis Reais e Oitenta Centavos), cuja despesa deverá correr a 
conta da Dotação Orçamentária: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1  A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a 
contar da data da sua assinatura, com previsão de elaboração de contrato, nos 
termos da legislação vigente. 
 
3.2  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA não será obrigada a firmar as aquisições 
que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 
dos gêneros Alimentícios em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE FORNECIMENTO E DA FORMA DE 
RECEBIMENTO 
 
4.1  A execução do objeto desta licitação será de acordo com o expresso no termo 
de referência, anexo I do edital, e parte integrante desta Ata.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
5.1  Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, de acordo com o § 1º, do Art. 28, da Lei Federal nº. 9.069/1995, ou outro 
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instrumento legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços, 
exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista 
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
 
5.2  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório, mantido o direito de preferência 
da licitante detentora da Ata de Registro de Preços. 
 
5.3  Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 
condições do registro, e definidos o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, o proponente registrado será convocado pelo Gestor da Ata para 
alteração e aditamento do preço. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
ADESÃO 
 
6.1  Em observação as exigências constantes do Decreto nº 1.092, de 25 de 
outubro de 2011, que regulamentou o Registro de Preços, a autorização de adesão 
de outros órgãos e entidades a presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá 
mediante as seguintes condições: 
 

a) Anuência formal do órgão gerenciador; 
b) Autorização de adesão somente ocorrerá até 100% dos itens 
registrados em Ata; 
c) Os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto 
pretendido à Ata, alterando especificações, características, periodicidade, 
freqüência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, métodos, etc. 
por mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades; e 
d) Em caso de autorização de “Adesão”, o Órgão Gerenciador 
disponibilizará cópia do edital, da Ata e da proposta da licitante. 

 
6.2 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho é o Órgão 
Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele 
decorrente. 
 
6.3 Poderá aderir (como carona) a Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade da Administração Federal, Estadual e Municipal mediante prévia consulta à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho – Órgão Gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem, assegurando-se a preferência das 
adesões aos órgãos e entidades do Governo Municipal.  
 
6.4 Os órgãos interessados em utilizar-se da Ata de Registro de Preços, deverão 
encaminhar ao Órgão Gerenciador e ao fornecedor beneficiário, carta consulta. 
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6.5 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem 
prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
 
6.6 Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, os órgãos requisitantes poderão 
adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados, desde que 
as adesões, somadas às aquisições pelo órgão gerenciador e participantes, não 
superem ao quíntuplo do quantitativo previsto.  
 
6.7 Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação dar-se-á pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.  
 
6.8 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, excluindo o total já reservado para o órgão gerenciador. 
 
6.9 A adesão por órgãos ou entidades da Prefeitura de Luziânia fica condicionado a 
autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. 
 
6.10 Após autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até 60 dias, observado o prazo de vigência da 
ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE 
LUZIÂNIA E DA LICITANTE REGISTRADA 
 
7.1  Caberão à PREFEITURA DE LUZIÂNIA a prática de todos os atos de 
controle e administração do SRP, e ainda: 

a) Efetuar o pagamento à vencedora, até o 30º (Trigésimo) dia após o 
recebimento dos gêneros Alimentícios objeto da licitação em contra 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE 
INTERNO; 
b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do processo licitatório 
através de servidor designado para este fim. 
c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado; 
d) Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a 
especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito ou falhas. 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela vencedora; 
f) Comunicar à vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
fornecimento dos gêneros Alimentícios objeto da licitação; 
g) Fiscalizar o fornecimento dos gêneros alimentícios, podendo sustar, 
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entregas dos gêneros 
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Alimentícios que não esteja de acordo com as condições e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital. 
h) Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas no 
presente Edital.  

7.2  CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS REGISTRADAS: 
 

i) Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, 
Edital do Pregão Presencial ARP n° 040/2021 e à sua proposta e nesta Ata; 
j) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a 
manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus 
empregados. 
k) Fornecer os gêneros Alimentícios de acordo com as especificações e 
quantidades conforme especificado neste Termo de Referências e no edital. 
l) Fornecer os gêneros Alimentícios dentro do prazo estabelecido no 
presente Termo de Referência. 
m) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e 
comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação; 
n) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas 
decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes 
venham a serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da 
presente contratação. 
 

8 - CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 
 
8.1  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, para crédito em 
conta corrente da licitante vencedora, até o 30° (Trigésimo) dia após o recebimento 
dos gêneros Alimentícios objeto da licitação, mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura discriminativa devidamente atestada, acompanhada dos comprovantes 
impressos de regularidade com o INSS e FGTS, e sob liberação do CONTROLE 
INTERNO. 
 
8.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA NONA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1  A conformidade do objeto a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente 
com o documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas. 
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9.2  A presença da fiscalização não elide e nem diminui a responsabilidade da 
contratada. 
 
9.3 A fiscalização da referida ATA será efetuada pela funcionária JANE ANA RORIZ 
DE SOUZA SILVA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Luziânia poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções (artigo 87 da Lei 
8.666/93): 
 

a) Advertência; 
b) Multas, recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da comunicação oficial, de: 
c) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do 
empenho por dia de atraso no caso de descumprimento dos prazos de 
entrega; 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no 
caso de inexecução parcial ou total do objeto licitado. 

 
10.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Luziânia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: 
 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na entrega dos gêneros Alimentícios. 

 
10.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, no 
que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, 
a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
10.5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Luziânia poderá ser aplicadas à licitante vencedora 
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta de 
dotações orçamentárias, autorizadas pela Lei 4316, de 04 de Janeiro de 2021, parte 
integrante do processo, sob as seguintes descrições: 
 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.122.0001.2429 COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0860 (Fonte 100) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.122.0001.2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE                  PROMOÇÃO 

SOCIAL E TRABALHO 
Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0871 (Fonte 100) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.243.0025.2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0922 (Fonte 100) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.243.0066.2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0925 (Fonte 100) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.243.0074.2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAIF 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0933 (Fonte 100) 
2021.0934 (Fonte 122) 

 

339030 – MATERIAL DE CONSUMO 
339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.244.0040.2697 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0962 (Fonte 100) 
2021.0963 (Fonte 122) 

339030 – MATERIAL DE CONSUMO  
339030 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.244.0073.2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS 

Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0992 (Fonte 122) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

Dotação Orçamentária Discriminação 
2021.0901.08.244.0072.2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 
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Dotação Compactada Natureza da Despesa 
2021.0978 (Fonte 122) 339030 – MATERIAL DE CONSUMO  

 
                    SUB-NATUREZA                                                               DISCRIMINAÇÃO 
                           07                                                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL  
12.1  Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão 
Presencial, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº. 3.931, de 19 de 
setembro de 2001, o Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, o Decreto Municipal 
n° 104, de 02 de janeiro de 2014 e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS 
 
13.1  Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 
Instrumento serão decididos pela Administração Municipal, segundo as disposições 
contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e 
normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas 
transcrições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
 
14.1  É competente o Foro da Comarca de Luziânia, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços. 
 
14.2 E por estarem justas e compromissadas, depois de lida e achadas conforme, 
as partes assinam o presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos 
os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo: 
 
Contratante: 
 
 

MICHELLY MENDONÇA MARTINS 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Portaria n° 004 – 18.01.2021 
 
 
Contratadas: 
 

BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA 
Ednardo José Braz 
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CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES 

EIRELI 
Thiago Barros Leite Passos 

 
 
 

CRIATIVA PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA 
Marta Marli de Queiroz 

 
 
 

MARCOS DAVI LIMA MARIZ EIRELI 
Ney Marcos da Silva Mariz 

 
 
 

MATHEUS DONIZETE ALIPIO DE OLIVEIRA – MEI 
Wagner Pereira da Costa 

 
 
 

SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI – EPP 
Milton Carneiro Borges 

 
 
Testemunhas: 
 
 

EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS 
261.081.351-15 

 
 

MAGDA TEREZINHA TORMIN 
266.673.121-98 
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