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PREGÃO PRESENCIAL “SRP” N.º 020/2018 

                                                   ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos sete  dias do mês de maio  de 2018, de um lado o MUNICIPIO DE GUIRATINGA, com  

inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.127/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. FERNADO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

nesta cidade, portador da CI/RG nº. 0622553-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

442.443.201-72brasileiro, casado, portador do R.G. n.º 1705951-8 SSP/MT e inscrito no 

CPF nº 410.232.777-00, residente e domiciliado na Rua Teófilo Alves Ribeiro n°1190, 

bairro Santa Maria Bertila, nesta cidade, neste ato denominado simplesmente ORGÃO 

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2018, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, 

homologada em 07/05/ 2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e 

avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 

fornecimento, nos termos do Art. 15 da  Lei  nº  8.666/93  e  suas  alterações,  observada  

as  condições  estabelecidas  no  ato  convocatório  e consoante as cláusulas que se seguem: 

 

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura 

Municipal de GUIRATINGA – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir 

relacionado, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA, ATENDER  

AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS  DE GUIRATINGA-MT, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS e de acordo com as especificações e nas 

condições estabelecidas no ato convocatório. 

 

FORNECEDOR:ROBERTO GONÇALVES MACHADO - ME  CNPJ:37.485.372/0001-65 
ENDEREÇO:AV: PARANA   N.º:1870 
BAIRRO:STª MARIA BERTILA CIDADE:GUIRATINGA CEP:78.760-000 
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GONÇALVES MACHADO CPF:424.623.981-04 
E-MAIL: mercadomachado.gga@hotmail.com 

 

TELEFONE:(66) 34342103 
 

Item 
ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO 
UNID. QUANT. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1.  

ABACAXI PÉROLA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
1,2kg e 1,5kg; polpa firme e 
madura; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 

unidade 78 4,69 365,82 PEROLA  
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transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

2.  

ABÓBORA KABOTIÃ, in 
natura; tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
2,0kg e 2,5kg; polpa firme; 
livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 25 2,24 56,00 GOIANO 

3.  

ABÓBRINHA VERDE, in 
natura; tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,200kg e 0,300kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 07 dias 
antes do vencimento. 

KG 30 6,10 183,00 GOIANO 

4.  

ACHOCOLATADO 400 GR 
SACHE – Mistura em pó para 
o preparo de achocolatado, 
enriquecido com vitaminas e 
minerais. O produto deve 
estar com suas características 
de cor, sabor, cheiro, 
preservadas, deve ser 
formulado a partir de 
matérias – primas 
selecionadas. Embagem: deve 
estar acondicionadas em 
pacotes de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, 
hermeticamente selados, 
prazo de validade mínimo 06 
meses. 

PACOTE  51 8,52 434,52 MARATA 
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5.  

ACHOCOLATADO EM PO - 
obtido pela mistura de cacau 
em pó solúvel, leite em pó 
e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó 
fino e homogêneo, isento de 
soja ou farinha, sujidades, 
parasitas, larvas e materiais 
estranhos, cor, odor e sabor 
próprios, admitindo teor de 
umidade máxima de 8% em 
peso, acondicionado em saco 
plástico atóxico com peso 
liquido de no mínimo 2kg. 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(ITALAC). 

UNIDADE 15 30,54 458,10 ITALAC 

6.  

AÇÚCAR - obtido da cana de 
açúcar, tipo cristal, com 
aspecto cor, cheiro próprios, 
sabor doce, com teor de 
sacarose mínimo de 
99,3%p/p e umidade máxima 
de 0,3%p/p, sem 
fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, 
acondicionado em saco 
plástico atóxico, contendo 2 
kg do produto. 

PACOTE 1.440 3,86 5.558,40 BARRAALCOOL 

7.  

AÇÚCAR -  CESTA BASICA - 
obtido da cana de açúcar, tipo 
cristal, com aspecto cor, 
cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo 
de 99,3%p/p e umidade 
máxima de 0,3%p/p, sem 
fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, 
acondicionado em saco 
plástico atóxico, contendo 2 
kg do produto. –  

PACOTE 1.830 3,86 7.063,80 BARRAALCOOL 
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8.  

ADOCANTE DIET A BASE DE 

SACARINA SODICA - Adoça 

aproximadamente 300 vezes 

mais do que a sacarose ,Não 

causa cáries ,Possui sabor 

residual amargo e metálico 

,Sua vantagem está em ser 

estável à altas temperaturas, 

podendo ser utilizado em 

preparações quentes, 

Normalmente combinado com 

o ciclamato e líquido 

(transparente) 

 

UNIDADE  07 4,68 32,76 ASSUGRIN 

9.  

AGUA MINERAL 20 LITROS 

– AGUA MINERAL COM COR 

TRANSPARENTE , COM 

EMBALAGEM  RETORNAVEL 

UNIDADE 125 10,63 1.328,75 POBORE 

10.  

AGUA MINERAL 497 ML 

SEM GAS – AGUA MINERAL 

COM COR TRANSPARENTE . 

UNIDADE 2.680 1,56 4.180,80 PURISSIMA 

12. 

ALHO ROXO NOBRE CLASSE 
6 A QUILO, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; polpa firme;  livre 
de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 59 16,22 956,98 GOIANO 

13. 

ALHO ROXO NOBRE CLASSE 
6 A QUILO, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; polpa firme;  livre 
de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 

KILO  25 16,22 405,50 GOIANO 
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polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento 

15. 

AMENDOIM CRU PCT 500 
GR -  cru, com casca, 

constituído de grãos inteiros, 

sãos, de boa qualidade, sem 

fermentação e mofo, isento 

de sujidades parasitas e 

larvas, acondicionado em 

saco de linha atóxico. 

PACOTE 88 16,06 1.284,80 MIKA 

16. 

AMIDO DE MILHO PCT 500 
GR – Extraído do milho. Deve 
ser fabricada a partir de 
matéria prima sã e limpa, 
isenta de materiais terrosas e 
parasitas. Não deveram 
apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou cheiro 
não característico. 
Embalagem; deve estar 
intacta, vedada com 1 kg. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

PACOTE 33 6,63 218,79 MIKA 

17. 

APRESUNTADO- fatiado e 
refrigerado, fatias finas em 
torno de 20 gramas cada. 
devera apresentar coloração, 
odor e aspectos 
característicos. contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade , 
inspeção sanitária e data da 
embalagem. 

KILO 40 18,68 747,20 SEARA 

18. 

ARROZ - agulhinha, tipo 1, 
longo, constituído de grãos 
inteiros, com teor de unidade 
máxima 15%, isento de 
sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em 
embalagem apropriada 
(pacote com 5 kg). 

UNIDADE 166 11,82 1.962,12 SÃO JOÃO 
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19. 

ARROZ – CESTA BASICA - 
agulhinha, tipo 1, longo, 
constituído de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 
15%, isento de sujidades e 
materiais estranhos, 
acondicionado em 
embalagem apropriada 
(pacote com 5 kg). 

PACOTE  3.700 11,82 43.734,00 SÃO JOÃO 

20. 

AZEITE VIRGEM DE OLIVIA 
200 ML – Óleo límpido e 
brilhante de cor amarelo – 
esverdeado, isento de 
particularidades estranhas.  

UNIDADE 10 14,93 149,30 GALLO 

21. 

AZEITE VIRGEM DE OLIVIA 
200 ML – Óleo límpido e 
brilhante de cor amarelo – 
esverdeado, isento de 
particularidades estranhas 

UNIDADE 20 14,93 298,60 GALLO 

22. 

AZEITONA VERDE 500 GR – 
aparência de cor verde, com 
embalagem  embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

UNIDADE 45 8,90 400,50 CAMPO BELO 

23. 

BACON – Produtos defumado 
com embalagem  embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

KILO 80 24,74 1.979,20 EXCLENCIA 

           24. 

BALA – Produto preparado a 
base de açucares embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

PACOTE 52 9,78 508,82 BOAVIRENSE 

25. 

BALAS MASTIGAVEIS 700 
GR - Produto preparado a 
base de açucares embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 

PACOTE  60 9,78 586,80 BOAVIRENSE 
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prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

26. 

BANANA MAÇA - in natura; 
tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,150kg e 0,200kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento 

KILO  138 4,50 621,00 GOIANO 

27. 

BANANA TERRA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,150kg e 0,200kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 129 3,91 504,39 GOIANO 

28. 

BATATA DOCE, in natura; 
tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,300kg e 0,350kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

KG 48 2,35 112,80 GOIANO 

29. 

BATATA LISA EXTRA, in 
natura; tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,250kg e 0,300kg; polpa 

KG 130 2,61 339,30 GOIANO 
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firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 07 dias 
antes do vencimento. 

            31. 

BETERRABA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,100kg e 0,150kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

KG 36 2,65 95,40 GOIANO 

32. 

BISCOITO TIPO CREAM 
CRACKER 800GR - , 
composição básica farinha de 
trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, agua, sal e 
outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
pesando 200 gramas (pacote 
com 800gr). Equivalente, 
similar ou de melhor 
qualidade marca (MABEL). 

PACOTE 473 8,23 3.892,79 ADORALLE 

33. 

BISCOITO DE DOCE SABOR 
LEITE 400 G - composição 
básica farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, 
outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
pesando 200 gramas (pacote 
com 800gr). Equivalente, 
similar ou de melhor 
qualidade marca (MABEL). 

PACOTE 70 4,93 345,10 MARILAN 
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            34. 

BISCOITO DOCE SEM 
RECHEIO - , composição 
básica farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal, açúcar e 
outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
pesando (pacote com 400gr). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(MABEL). 

PACOTE    75 6,32 474,00 MARILAM 

35. 

BISCOITO MAISENA 400 GR 
- composição básica farinha 
de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar e outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
pesando gramas (pacote com 
400gr). Equivalente, similar 
ou de melhor qualidade 
marca (MABEL).  

PACOTE  98 5,55 543,90 MARILAM 

36. 

BISCOITO ROSQUINHA DE 
COCO 800GR - composição 
básica farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal, açúcar e 
outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
gramas (pacote com 400gr). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(MABEL) 

PACOTE  300 9,06 2.718,00 ADORALLE 

37. 

BOLACHA ROSQUINHA 400 
G - composição básica farinha 
de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar e outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem filme bopp, 
gramas (pacote com 400gr). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(MABEL) 

PACOTE  48 5,88 282,24 ADORALLE 

38. BOMBONS SORTIDOS PCT 1 PACOTE 260 33,83 8.795,80 
SONHO DE 

VALSA 
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KG - , acondicionadas em 
sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. embalagem; deve 
estar intacta, vedada. prazo 
de validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

39. 

CAFÉ TORRADA E MOIDO 
250 GR - 

Café  Especial; 
Superior ; Torrado e 
Moídos ;Constituído de 

Grãos Arábicas Sabor 
Característico e 

Equilibrado ; Cor 
Médio/moderadamente 

Escuro a Médio Claro ; 
Qualidade Global 

Superior embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

  

PACOTE 1.880 5,16 9.700,80 BEBE BEM 

40. 

CAFÉ TORRADA E MOIDO 
250 GR - 

Café  Especial; Superior ; 
Torrado e Moídos 
;Constituído de Grãos 
Arábicas Sabor Característico 
e Equilibrado Cor 
Médio/moderadamente 
Escuro a Médio Claro ; 
Qualidade Global Superior 
embalagem; deve estar 
intacta, vedada. prazo de 
validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

PACOTE  2.630 5,16 13.570,80 BEBE BEM 

46. 
CARNE BOVINA - TIPO 
PALETA, CUBOS -resfriada, e 
no máximo 10% de sebo e 

KG 132 13,46 1.776,72 MACHADO 
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gordura com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, 
embalada em saco plástico 
transparente, atóxico. 

47. 

CARNE BOVINA  DE 
PRIMEIRA - resfriada, e no 
máximo 10% de sebo e 
gordura com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, 
embalada em saco plástico 
transparente, atóxico 

KILO  60 18,39 1.103,40 MACHADO 

49. 

CATCHUP TRADICIONAL 
400 GR - acondicionada em 
embalagem com 200 g,01 
(uma) bisnaga de catchup - 
catchup - composto a base de 
polpa e suco 

KG 06 5,29 31,74 D AJUDA 

50. 

CEBOLA BRANCA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 200 kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

KG 93 3,60 334,80  

51. 

CEBOLA BRANCA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 200 kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento 

KILO  60 3,60 216,00  

52. 
CENOURA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 

KG 65 3,15 204,75 GOIANO 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/363391-8
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/363391-8
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/363391-8
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/363391-8
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/363391-8
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0,120kg e 0,130kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

53. 

CENOURA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,120kg e 0,130kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento 

KILO  80 3,15 252,00 GOIANO 

54. 

CHA - ERVA MATE 
queimado, constituído de 
folha novas, de espécimes 
vegetais genuínos 
ligeiramente tostados e 
partidos, de cor verde 
amarronzada escura, com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, 
acondicionado em 
embalagem a granel, 
embalado em caixa de 
papelão apropriada (caixa 
250gr). Equivalente, similar 
ou de melhor qualidade 
marca (MATTE LEÃO). 

UNIDADE 454 7,39 3.355,06 MATTE LEÃO 

            56. 

CHOCOLATE  - AO LEITE – 
Tipo barra, preparado com 
cacau , açúcar, leite, licor de 
cacau, manteiga e outras 
substancias, contem glúten, o 
produtos sera embalados em 

UNIDADE 95 25,79 2.450,05 HARALD 
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atóxica contendo 1.000g 

11.  

CHOCOLATE EM BARRA1KG 
- O produto deve estar com 
suas características de cor, 
sabor, cheiro, preservadas, 
deve ser formulado a partir 
de matérias – primas 
selecionadas. Embagem: deve 
estar acondicionadas em 
pacotes de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, 
hermeticamente selados, 
prazo de validade mínimo 06 
meses 

UNIDADE 145 24,71 3.582,95 HARALD 

            60. 

COCO RALADO - amêndoas 
de coco puro, parcialmente 
desidratado, obtido por 
processo tecnológico 
adequado, com umidade 
máxima de 4% p/p e lipídios 
entre 35% a 60%, isento de 
impurezas, sujidades e ranço, 
acondicionado em 
embalagem apropriada, 
embalado em caixa de 
papelão (pacote c/100gr). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(DUCOCO). 

 

PACOTE 67 5,21 349,07 DUCOCO 

61. 

COGUMELO EM CONSERVA 
PCT 100GR - com 
embalagem  embalagem; 
deve estar intacta, vedada. 
prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. 

PACOTE  12 5,88 70,56 CAMPO BELO 

62. 
COMINHO – normal, moído e 
sem mistura. 

KG  04 46,00 184,00 
TEMPEROS 

VERDÃO 

            65. 

COXA E SOBRECOXA DE 
FRANGO CONGELADO -  
Com aspecto cor e sabor 
próprios, sem machas e 

KILO  100 6,96 696,00 MAROMBI 
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parasitas, acondicionado em 
embalagem própria. 

71. 

EXTRATO DE TOMATE – 
340G   - concentrado, 
produto resultante da 
concentração da polpa de 
tomate por processo 
tecnológico, preparado com 
frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, 
acondicionado em caixa 
cartonada, peso mínimo 
1.080 gramas. Equivalente, 
similar ou de melhor 
qualidade marca 
(ELEFANTE) 

UNIDADE 140 3,41 477,40 CARGIL 

72 

EXTRATO DE TOMATE – 
340G   - concentrado, 
produto resultante da 
concentração da polpa de 
tomate por processo 
tecnológico, preparado com 
frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, 
acondicionado em caixa 
cartonada, peso mínimo 
1.080 gramas. Equivalente, 
similar ou de melhor 
qualidade marca 
(ELEFANTE) 

UNIDADE 1.620 3,41 5.524,20 CARGIL 

73. 

FARINHA DE MANDIOCA - 
torrada, seca, fina, tipo 1, 
branca, isenta de sujidades, 
acondicionada em saco 
plástico, transparente 
contendo 01 kg. 

KG 1.760 9,09 15.998,40 
CASA DA 
FARINHA 

74. 

FARINHA DE MANDIOCA - 
torrada, seca, fina, tipo 1, 
branca, isenta de sujidades, 
acondicionada em saco 

KG 37 9,09 336,33 
CASA DA 
FARINHA 
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plástico, transparente 
contendo 01 kg. 

75. 

FARINHA DE TRIGO - 
ESPECIAL, obtida do trigo 
moído, de cor branca, isenta 
de sujidade, sem fermento, 
embalado em kg (tipo 1). 

UNIDADE 150 3,16 474,00 LUNAR 

76. 

FECULA DE MANDIOCA - 
tipo goma de tapioca, fécula 

extraída da mandioca, 

substancia farinácea, na cor 

branca, isenta de sujidades, 

acondicionada em saco 

plástico, transparente 

KILO 88 6,14 540,32 SANTA ROSA 

77. 

FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, 
novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios, com a 
umidade permitida em lei, 
isento de material terroso, 
sujidades e misturas de 
outras espécies, 
acondicionado em saco 
plástico, contendo 1kg. 

PACOTE 120 3,53 423,60 
PRODUTOS 

REIS 

78. 

FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, 
novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios, com a 
umidade permitida em lei, 
isento de material terroso, 
sujidades e misturas de 
outras espécies, 
acondicionado em saco 
plástico, contendo 1kg. 

PACOTE 3.240 3,53 11.437,20 
PRODUTOS 

REIS 

79. 

FERMENTO BIOLOGICO - 
TIPO GRANULADO SECO 
INSTANTANEO,500GR - 
composto de saccharornyces 
cerevisial, agente de 
reidratação, acondicionado 
em embalagem apropriada 
(pacote com 125g). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (SAF 

UNIDADE 05 16,29 81,45 SAF INSTANT 



 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
 

 

    16 
 

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila 
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

INSTANT). 

            81 .  

FERMENTO BIOLOGICO - 
TIPO GRANULADO SECO 
INSTANTANEO 125 GR - 
composto de saccharornyces 
cerevisial, agente de 
reidratação, acondicionado 
em embalagem apropriada 
(pacote com 125g). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (SAF 
INSTANT). 

UNIDADE 12 6,70 80,40 SAF INSTANT 

            82. 

FIGADO BOVINO KG -  

bovino em iscas, resfriado, 
com aspecto próprio, firme, 
não pegajoso, isento de 
manchas  

 

KILO  36 8,38 301,80 MACHADO 

85. 

FRANGO CONGELADO 
INTEIRO - , com aspecto cor e 
sabor próprios, sem manchas 
e parasitas, acondicionado 
em saco plástico 
transparente, atóxico. 

KILO 48 6,46 310,08 SEARA 

86. 

FRANGO CONGELADO 
INTEIRO - , com aspecto cor e 
sabor próprios, sem manchas 
e parasitas, acondicionado 
em saco plástico 
transparente, atóxico 

KILO  140 6,46 904,40 SEARA 

87. 

FUBA DE MILHO - simples, 
do grão de milho moído, de 
cor amarela, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, com 
ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico 
(pacote com 1kg). 

PACOTE 30 4,38 131,40 MIKA 

91. 
LARANJA PERA RIO - fresca, 
de primeira, livre de resíduos 
de fertilizantes livre de 

KILO  70 2,29 160,30 PERA RIO 
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resíduos, tamanho e cor 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com 
polpa firma, acondicionada 
em saco. 

92. 

LARANJA  - fresca, de 

primeira, livre de resíduos de 
fertilizantes livre de resíduos, 
tamanho e cor uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida 
e madura, com polpa firma, 
acondicionada em saco. 

   

 

KILO 60 2,29 137,40 PERA RIO 

93. 

LEITE CONDENSADO 395 
GR - características cor, odor, 
sabor e textura 
características . embalagem 
primaria, saco de polietileno 
incolor, atóxico, resistente. 

UNIDADE 184 5,11 940,24 NENE 

94. 

LEITE DE COCO 200ML - 
natural, concentrado, 
açucarado, obtido do 
endosperma de coco 
,procedente de frutos sãos e 
maduros, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com 
aspectos de cor, cheiro e sabor 
próprios ,acondicionado em 
embalagem ad 

 

 

UNIDADE 20 3,68 73,60 BOM COCO 

            95. 

LEITE LONGA VIDA - UHT 
INTEGRAL, teor de matéria 
gorda composto carboidratos, 
proteínas, gorduras totais e 
saturadas, gorduras trans 0g, 
fibra alimentar 0g, sódio e 
cálcio, recipiente hermético 
em tipo tetra pak com 1 litro 
e validade de no mínimo 90 
dias, com registro no 
ministério da agricultura. 

UNIDADE 239 3,58 855,62 NENE 
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96. 

LEITE LONGA VIDA - UHT 
INTEGRAL, teor de matéria 
gorda composto carboidratos, 
proteínas, gorduras totais e 
saturadas, gorduras trans 0g, 
fibra alimentar 0g, sódio e 
cálcio, recipiente hermético 
em tipo tetra pak com 1 litro 
e validade de no mínimo 90 
dias, com registro no 
ministério da agricultura. 

UNIDADE 300 3,58 1.074,00 NENE 

99. 

LEITE DE SOJA NATURAL - 
leite de soja   liquido  
preparado a base de soja  sem 
lactose  sem colesterol 

LITRO  300 12,33 3.699,00 BATAVO 

          100. 

LINGUIÇA CALABRESA - 
linguiça   defumada  tipo 
calabresa  preparada com 
carne não mista toucinho e 
condimentos  com aspecto 
normal firme sem umidade 
não pegajosa  isenta de 
sujidades parasitas e larvas  
mantida em temperatura e 
refrigeração ,adequada  
acondicionada em saco de 

KILO  50 22,79 1.139,50 FRIMESA 

102. 

MACARRÃO PARAFUSO C 
SEMOLA - in natura; tamanho 
e coloração uniforme; peso 
médio entre 0,150kg e 
0,180kg; polpa firme e 
madura; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

PACOTE  50 4,18 209,00 LAINE 

103. 
MACARRÃO SEMOLA 
ESPAGUETE 500 GR- in 
natura; tamanho e coloração 

PACOTE  3.240 2,53 8.197,20 LAINE 
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uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 0,180kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

104. 

MACARRÃO SEMOLA 
ESPAGUETE 500 GR- in 
natura; tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 0,180kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento 

PACOTE  70 2,53 177,10 LAINE 

106. 

MACARRÃO TIPO 
CONCHINHA 500 G- com ovo 
tipo conchinha de boa 
qualidade, cor ligeiramente 
amarelada, sabor e odor 
característico  

UNIDADE 30 3,69 110,70 LAINE 

107. 

MAIONESE 500 GR- água 
,óleo vegetal, ovos 
pasteurizados, amido 
modificado, vinagre, açúcar 
,sal, suco de limão, acidulante 
acido lático, estabilizante 
goma xantam, conservador 
acido sorbico, sequestrante 
esta cálcio e antioxidantes. 

UNIDADE 45 5,93 266,85 ARISCO 

              108. 
MAIONESE 500 GR- água 
,óleo vegetal, ovos 
pasteurizados, amido 

UNIDADE 54 5,93 320,22 ARISCO 
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modificado, vinagre, açúcar 
,sal, suco de limão, acidulante 
acido lático, estabilizante 
goma xantam, conservador 
acido sorbico, sequestrante 
esta cálcio e antioxidantes. 

101. 

MAÇÃ NACIONAL, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 0,180kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 118 6,16 726,88 GOIANO 

109. 

MAMÃO FORMOSA, in 
natura; tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
1,200kg e 1,400kg; polpa 
firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 60 3,56  213,60 GOIANO 

             110. 

MANDIOCA BRANCA, in 
natura; tamanho e coloração 
uniforme; peso médio da raiz 
entre 0,300kg e 0,350kg; 
polpa firme e sem manchas; 
livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 60 4,45 267,00 SÃO PEDRO 
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111. 

MARGARINA VEGETAL - 
COM SAL, composto de 82% 
de gordura e leite, podendo 
conter vitamina e outras 
substancias permitidas, com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em 
pote plástico, atóxico, 
embalado em caixa de 
papelão (pote com 1kg). 
Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(DELICIA). 

UNIDADE 148 9,67 1.431,16 DELICIA 

              113. 

MASSA PRONTO PARA 
BOLO SABORES -  gêneros 
alimentícios emulsificante 
para massa - do tipo bolo.   

UNIDADE 30 6,09 182,70 LUAL 

114. 

MELANCIA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
7,0kg e 8,0kg; polpa firme e 
madura; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto ou caixas apropriadas 
em plástico atóxico. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 220 1,58 347,60 MUNDO NOVO 

115. 

MELÃO KILO - melão - 

branco, boa qualidade, 

tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro. 
 

KILO 10 5,02 50,20 GOIANO 

116. 

MILHO DE CANJICA 
BRANCA - de primeira 
qualidade, beneficiado 
,polido, limpo, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 
admitindo umidade máxima 
de 14% por peso, 

PACOTE 79 2,95 233,05 MIKA 
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acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico 
(pacote de 500gr) 

120. 

MILHO VERDE EM 
CONSERVA 2K - simples, 
grãos inteiros, imerso em 
liquido de cobertura, 
tamanho e coloração 
uniforme acondicionado em 
lata com no mínimo 200 
gramas, devendo ser 
considerado como peso 
liquido o produto drenado. 

UNIDADE   20 12,96 259,20 QUERO 

           119. 

MILHO VERDE EM 
CONSERVA 200GR - simples, 
grãos inteiros, imerso em 
liquido de cobertura, 
tamanho e coloração 
uniforme acondicionado em 
lata com no mínimo 200 
gramas, devendo ser 
considerado como peso 
liquido o produto drenado. 

UNIDADE 132 1,97 260,04 SO FRUTA 

117. 

MILHO PARA PIPOCA 
NACIONAL PACOTE 500 GR 
- pipoca - de milho, sujidades, 
parasitas e larvas, etc..., 
embalado em saco plástico. 

PACOTE  110 2,79 306,90 MIKA 

118. 

MILHO PARA PIPOCA 
NACIONAL PACOTE 500 GR 
- pipoca - de milho, sujidades, 
parasitas e larvas, etc..., 
embalado em saco plástico. 

UNIDADE 24 2,79 66,96 MIKA 

121. 

MORTADELA FATIADA - 
constituída da mistura de 
carnes carne de frango, 
composta de com 
condimentos. 

KILO 30 18,10 543,00 SEARA 

122 

MOSTRADA BISNAGA 
200GR - constituída da 
mistura de carnes carne de 
frango, composta de com 

UNIDADE 05 3,78 18,90 DOM FIORELO 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/154963-4
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/154963-4
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/154963-4
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condimentos. 

123. 

OLEO COMESTIVEL - DE 
SOJA, obtido de espécie 
vegetal, isento de ranço e 
substancias estranhas, 
acondicionado em frasco 
plástico com 900 ml. 

UNIDADE 316 3,59 1.134,44 CONCORDIA 

124. 

OLEO COMESTIVEL - DE 
SOJA, obtido de espécie 
vegetal, isento de ranço e 
substancias estranhas, 
acondicionado em frasco 
plástico com 900 ml. 

UNIDADE 1.800 3,59 6.462,00 CONCORDIA 

125. 

OVO - DE GALINHA, 
BRANCO, grande, isento de 
sujidades, fungos e 
substancias toxicas, 
acondicionado em 
embalagem apropriada com o 
codigo do sif. 

DUZIA 185 5,37 993,45 GOIANO 

129. 

PEITO DE FRANCO 
CONGELADO COM OSSO - 
com aspecto cor e sabor 
próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em 
saco plástico transparente, 
atóxico. 

KILO  265 7,93 2.101,45 MOROBIM 

131. 

PIMENTÃO VERDE, in 
natura; tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,180kg e 0,200kg; polpa 
firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

KILO 45 5,64 253,80 GOIANO 

130. 

PIMENTÃO VERDE, in 
natura; tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,180kg e 0,200kg; polpa 

KILO  20 5,64 112,80 GOIANO 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/175120-4
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firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento 

132. 

PIPOCA – DE MILHO ,SABOR 
DOCE de milho, sabor doce, 
isento de sujidades, parasitas 
e larvas, embalado em saco 
plástico.  

UNIDADE 850 0,52 442,00 MIKA 

133. 
PIRULITO - Com sabor 
artificial de fruta, no formato 
redondo. 

PACOTE 40 9,64 385,60 FLORESTAL 

134. 
PIRULITO REDDONDO PCT 
500GR - Com sabor artificial 
de fruta, no formato redondo. 

PACOTE  100 9,64 964,00 FLORESTAL 

                     136. 

QUEIJO - TIPO MINAS MEIA 
CURA,RALADO, coloração 
uniforme, sabor e odor 
característicos, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
acondicionadas em sacos de 
plástico adequado, 
transparente, atóxico e 
intacto. identificação do 
registro sanitário e prazo de 
validade. Embalagem 1 kg. 

KG 108 23,63 2.552,04 REGIONAL 

134. 

QUEIJO TIPO MUSSARELA - 
mussarela, embalado em 
plástico inviolável, selado a 
vácuo. 

KILO 50 26,91 1.345,50 1.345,50 

138. 

REFRIGERANTE DIET 2 
LITROS   - composto de agua 
gaseificada sem álcool, tipo 
soda, livre de parasitas e 
larvas, acondicionado garrafa 
de vidro 290ml. 

UNIDADE 60 6,28 376,80 ANTARTICA 

              139. 

REFRIGERANTE PET 
2000ML   - composto de 
agua gaseificada sem álcool, 
tipo soda, livre de parasitas e 

UNIDADE 640 5,46 3.494,40 SIMBA COLA 
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larvas, acondicionado garrafa 
de vidro 290ml. 

142. 

REQUEIJÃO CREMOSO 200 
G - - tipo cremoso, leite 
pasteurizado, desnatado, 
creme de leite, coalho e 
cloreto de sódio. 

UNIDADE 4 8,59 34,36 BATAVO 

143. 

SAL - REFINADO, iodado, 
extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades 
impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de 
sódio e sais de iodo, umidade 
máxima de 0,2%, 
acondicionado em saco 
plástico de 1kg. 

KG 41 2,06 84,46 POP 

145. 

SALSICHA HOT DOG -   
composta de carne bovina, 
congelada com condimentos 
triturados e cozidos 

KILO  155 7,80 1.209,00 SEARA 

                146. 

SALSICHA HOT DOG -   
composta de carne bovina, 
congelada com condimentos 
triturados e cozidos 

KILO  120 7,80 936,00 SEARA 

148. 

SORVETE POTE DE 1KG - 
obtido a partir da mistura de 

gorduras e proteínas, com 

acréscimo de leite, através 

de processo tecnológico 

adequado, admitindo adição 

de aditivos permitidos, de 

vários sabores, isento de 

sujidades, parasitos e larvas, 

com aspecto, odor e sabor 

próprios, conservado para 

consumo na temperatura 

máxima, de 5 graus 

negativos. 

UNIDADE 40 22,55 902,00 CREME MEL 

149. 
SUCO EM PO PCT 1KG - pó 

para suco, vários sabores, 

embalagem de 1000 gramas. 
UNIDADE 515 9,03 4.650,45 QUALIMAX 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/161109-7
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150. 

TEMPERO COMPLETO 1KG - 
completo, obtido da mistura 

de especiarias e de outros 

ingredientes, fermentados ou 

não, para agregar sabor ou 

aroma aos alimentos e 

bebidas, composto de sal, 

alho, cebolinha, cebola, 

salsinha, glutamato 

monozoico, e outras 

substancias permitidas pela 

legislação sanitária vigente, 

sem conter pimenta em sua 

composição, com aspecto de 

massa homogênea, cor, 

cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades ou outras 

impurezas capazes de 

provocar alterações do 

alimento, embalado em 

balde de polietileno atóxico 

fechado hermeticamente 

com peso liquido de 2kg, 

acondicionado em caixa de 

papelão reforçada  

KILO 02 8,23 16,46 ARISCO 

151. 

TEMPERO COMPLETO 1KG - 
completo, obtido da mistura 

de especiarias e de outros 

ingredientes, fermentados ou 

não, para agregar sabor ou 

aroma aos alimentos e 

bebidas, composto de sal, 

alho, cebolinha, cebola, 

salsinha, glutamato 

monozoico, e outras 

substancias permitidas pela 

legislação sanitária vigente, 

sem conter pimenta em sua 

composição, com aspecto de 

massa homogênea, cor, 

cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades ou outras 

impurezas capazes de 

provocar alterações do 

UNIDADE 20 8,23 164,60 ARISCO 
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alimento, embalado em 

balde de polietileno atóxico 

fechado hermeticamente 

com peso liquido de 2kg, 

acondicionado em caixa de 

papelão reforçada 

             153. 

TOMATE EXTRA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 0,200kg; polpa 
firme e com grau de 
maturação intermediária; 
livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, 
manchas, perfurações ou 
amassados; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento. 

KG 146 4,77 696,42 GOIANO 

154. 

TOMATE EXTRA, in natura; 
tamanho e coloração 
uniforme; peso médio entre 
0,150kg e 0,200kg; polpa 
firme e com grau de 
maturação intermediária; 
livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, 
manchas, perfurações ou 
amassados; acondicionadas 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias 
antes do vencimento 

KILO  80 4,77 381,60 GOIANO 

155. 

UVAS PASSA 200 GR - obtida 

por perda parcial de agua da 

fruta madura, 

brancas/caroço, de 

consistência própria, de 

consistência própria 

recheadas com coco e leite 

condensado, enfeitadas com 

fitas brancas ou vermelhas, 

PACOTE  20 5,22 104,40 MIKA 
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ausência de sujidades, 

parasitas e larvas, 

acondicionada em 

embalagem apropriada 

158. 

VINAGRE TINTO 750ML - de 

maca, resultante da 

fermentação da maca, isento 

de corantes artificiais, ácidos 

orgânicos minerais 

estranhos, livre de sujidades, 

material terroso, e detritos de 

animais e vegetais, 

acondicionado em frasco 

plástico com tampa 

inviolável, hermeticamente 

fechado. 

UNIDADE 04 5,63 22,52 CASTELO 

 
VALOR TOTAL: R$ 218.607,05 (duzentos e dezoito mil seiscentos e sete reais e cinco 
centavos 

 
 

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 

formalizado pela Prefeitura Municipal de GUIRATINGA mediante assinatura de Contrato 

e/ou retirada da Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Pregão 

Presencial “SRP” nº 020/2018. 

2.1. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato 

e/ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão 

Presencial nº 020/2018. 

2.2. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica 

obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 

Registro de Preços. 

2.3. Os produtos, quando solicitados, deverão ser entregues nas Escolas Municipais, Creche 

Municipal, ou Secretaria Municipal de educação, conforme especificadas em requisição, que 

poderão ser emitidas diariamente ou de acordo necessidade de consumo. 

2.4. O prazo de entrega dos produtos é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

2.5. Todas as penalidades e as sanções contidas no Edital do Pregão Presencial nº 

020/2018 aplicam-se sob a Ata de Registro de Preço. 

2.6. A fiscalização do contrato será feita por meio do seu respectivo fiscal, servidores 

abaixo nomeados através da Portaria n.º __________. 
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SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA -129/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
EDUCAÇÃO EDSON WANDER RIBEIRO SILVA -111/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
SAÚDE SHEILA PEREIRA DA SILVA -179/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
AÇÃO SOCIAL ZILENE BATISTA DA SILVA -182/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA -129/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
OBRAS PÚBLICAS JANEA NADIA SILVA VIANA- 093/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
CULTURA E TURISMO VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA -129/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
ESPORTE E LAZER VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA -129/2017 
SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA 
EESGOTO 

CLEYTON LUIZ DA SILVA - 055/2017                                         
 SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO / PORTARIA 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA -129/2017 
 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de GUIRATINGA 

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

 

3.1. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA não 

está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu 

período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar 

para tanto, uma licitação especifica, assegurando-se, todavia, a preferência de 

fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 

 

3.2. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador ou 

qualquer outro órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

 

4. DOS PREÇOS: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

4.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução 
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daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

4.1.1. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura 

Municipal de GUIRATINGA convocará o licitante registrado visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado. 

4.1.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

4.1.2.1. Na hipótese do subitem anterior, a Prefeitura Municipal de 

GUIRATINGA convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação 

do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade 

de negociação. 

 

4.2. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços 

registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, 

não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal poderá: 

 

4.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 

desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento. 

4.2.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual 

oportunidade de negociação. 

4.3. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA procederá 

à revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

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

reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

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

pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Guiratinga à época da 

licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 

 

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PAGAMENTO: A presente Ata 

terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. O 

pagamento será efetuado conforme edital na seguinte dotação orçamentária: 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta 

Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, Diário Oficial de Contas TCE/MT que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 
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quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

7. DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 

fornecimento será o Foro da Comarca de Guiratinga - MT, com prejuízo a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

                                                                                         Guiratinga,16 de maio de 2018. 

                                         

                                        

 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA   ______________________________________________ 

Prefeito em EXERCICIO    ROBERTO GONÇALVES MACHADO -ME 

                                                                                                CNPJ: 37.485.372/0001-65 

 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
JOSÉ TEODORO FILHO                                                     HELIANE PAIXÃO NEVES  
RG nº. 14.345.476 SSP/SP                                                 RG nº. 1663475-6 SSP/MT  
CPF nº. 044.595.688-70                                                     CPF nº. 006.654.071-22 
 
 
 
Fiscais de Contrato: 
 
 
 
 
 



 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 
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JANEA NADIA SILVA VIANA                                   EDSON WANDER RIBEIRO SILVA 
093/2017                                                                           111/2017 
 
 
 
 
 
SHEILA PEREIRA DA SILVA                                      ZILENE BATISTA DA SILVA  
179/2017                                                                             182/2017 
 
 
 
 

 

 

 

VALDIVINO ATAÍDE DA SILVA                              CLEYTON LUIZ DA SILVA  

129/2017                                                                            055/2017                                         
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 
 
 


