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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 
 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Pública Federal, 
sediada na Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste ato representada por 
seu Presidente, FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA, médico veterinário inscrito no 
CRMV-SP nº 1012 e no CPF/MF sob nº 038.272.757-68, em conformidade com o resultado 
do julgamento das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 06/2021 
(SRP), consubstanciado na Ata da Sessão encerrada no dia 10/08/2021, constante nas folhas 
800 a 821 do Processo Administrativo nº 1439/2021, devidamente homologado e publicado 
no Diário Oficial da União, RESOLVE, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2019, do Decreto nº 7892/2013, da Instrução Normativas SEGES/MP nº 03/2018, da 
Lei Complementar n° 123/2006, do Decreto n° 8.538/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e das demais normas legais aplicáveis, REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual aquisição de produtos de gêneros alimentícios, para o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária - CFMV, em conformidade com as cláusulas e condições que 
se seguem:  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual aquisição, sob demanda, de gêneros alimentícios 
para atendimento a reuniões e eventos institucionais do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária - CFMV, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrições e demais 
condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 06/2021 (SRP) e seus 
anexos. 

1.2. O Contratante não se obriga a adquirir a quantidade registrada, podendo solicitar o 
fornecimento de itens individualmente e em quantidades menores, conforme necessidade 
demandada. 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO 
ELETRÔNICO CFMV Nº 06/2021 (SRP) e seus anexos, do qual é parte integrante e 
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado. 
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3. DOS INTEGRANTES DA ATA 

3.1. Integram a presente Ata de Registro de Preço o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária - CFMV, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a fornecedora MAM RIBEIRO 
COMERCIO DE ALIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
11.020.389/0001-53, sediada na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 14 Lote 09A, 
Guara II, Brasília-DF, CEP: 71.080-090, neste ato representada pelo sua Sócia, Sra. MARIA 
APARECIDA MOREIRA RIBEIRO, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF/MF sob o n° 
238.190.814-53, portador da cédula de identidade n° 949128, expedida pela SSP/DF, em 
conformidade com contrato social contidos(as) às folhas 444 a 453 do Processo 
Administrativo n° 1439/2021, doravante denominada FORNECEDOR. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. Os preços registrados, as quantidades e as especificações são as que se seguem:  

GRUPO 01 - MERCEARIA 
MAM RIBEIRO COMERCIO DE 

ALIMENTOS 

Item Unid. 
Quant. 
Anual 

Descrição/Especificação 

11.020.389/0001-53  

Marca unit. total 

1 Un 6 

Açafrão da terra (cúrcuma), em pó, 100% 
vegano, não contém glúten, pacote 
contendo 500g, de primeira qualidade, 
com identificação do produto e prazo de 
validade. alta justificativa 

Marca: gizele 8,54 51,24 

2 Un 72 

Açúcar mascavo peneirado, pacote 
contendo 500g. Com valor calórico inferior 
a 18 kcal e carboidratos inferior a 4,5g por 
porção, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

Marca: vitalicia 9,76 702,72 

3 Cx. 12 

Açúcar Refinado em sachê de 0,5g, produto 
livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitos e detritos animais ou 
vegetais, de primeira qualidade, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Embalagem com 1000 envelopes.  

Marca: união 36,42 437,04 

4 Un 1200 

Açúcar Refinado, embalagem de polietileno 
atóxico de 01kg, produto livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitos e detritos animais ou vegetais, de 
primeira qualidade, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: rei 3,63 4.356,00 
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5 Cx. 180 

Adoçante sucralose em sachê de 0,8g. 
Ingredientes: lactose, antiumectante 
dioxido de silício, edulcorantes artificiais: 
sucralose e acesulfame-k. Não contém 
glúten. Embalagem com identificação do 
produto e prazo de validade. Embalagem 
com 50 envelopes.  

Marca: zero cal 15,69 2.824,20 

6 Un 72 

Ameixa seca, sem caroço. Não contém 
glúten. Não contem lactose. Embalagem 
com 200g, com identificação do produto e 
prazo de validade.  Ingredientes: Ameixa, 
açúcar, xarope de glucose.  

Marca: ole 9,66 695,52 

7 Un 72 

Amendoim, sem pele, constituídos de 
grãos inteiros, de primeira qualidade, sem 
fermentação e mofo, isento de sujeiras, 
parasitas e larvas, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, pacote com 
500g, com identificação do produto e prazo 
de validade. 

Marca: pacha 9,02 649,44 

8 Un 60 
Amido de Milho. Não contém glúten. 
Embalagem com 500g, com identificação 
do produto e prazo de validade.  

Marca: sinha 5,41 324,60 

9 Un 288 

Atum sólido, em óleo comestível. 
Ingredientes: Atum, óleo comestível e sal. 
Embalagem lata, contendo 170g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: 88 6,83 1.967,04 

10 Un 60 
Aveia em flocos finos, embalagem com 
200g, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: quaker 3,61 216,60 

11 Un 240 

Azeite Português de Oliva, puro, extra 
virgem, sem colesterol, acidez máxima 
0,50%, embalagem em vidro com bico 
dosador, contendo 500ml, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: quinta da 
boa vista 

18,68 4.483,20 

12 Un 288 

Azeitona Verde, em conserva salmoura 
(água e sal), sem caroço, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante ácido ascórbico, 
embalagem contendo 340g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: raiolita 10,85 3.124,80 

13 Un 12 

Banha animal, de primeira qualidade, 
embalagem de 1 kg, com armazenagem e 
transporte adequados, descrição do 
produto e prazo de validade.  

Marca: primor 17,18 206,16 
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14 Un 48 

Batata Frita Palha Tradicional, extra fina, 
sabor natural, tipo premium. Ingredientes: 
batata, gordura vegetal e sal. Embalagem 
contendo 400g, livre de gorduras trans, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: karis 8,53 409,44 

15 Un 72 

Biscoito champanhe fino, embalagem com 
150g. Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 
líquido integral, amido, óleo de soja, açúcar 
invertido, sal, aromatizantes, fermento 
químico: bicarbonato de amônio, 
conservador: propionato de cálcio, 
acidulante: ácido cítrico e emulsificante: 
lecitina de soja. 

Marca: porto 
alegre 

5,77 415,44 

16 Un 60 

Biscoito de água e sal pacote 400g. 
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 
amido, sal, extrato de malte, açúcar 
invertido, açúcar, fermento biológico, 
fermento químico bicarbonato de sódio e 
acidulante ácido  

Marca: my bit 4,78 286,80 

17 Un 60 

Biscoito Maria, embalagem com 400 g. 
Ingredientes: Farinha de trigo, amido de 
milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada 
de soja, açúcar invertido, leite em pó, sal e 
malte. Fermentos químicos bicarbonato de 
sódio e fosfato monocálcico, estabilizante: 
Lecitina de soja, aromas artificiais de 
baunilha e caramelo. Contém glúten.  

Marca: marilan 4,47 268,20 

18 Um 48 

Biscoito salgado cream crackers integrais, 
embalagem 240g. Ingredientes: farinha de 
trigo integral rica com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, malte, leite em pó, sal, 
fermento biológico e fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio e fosfato 
monocálcico. Contém glúten. Identificação 
do produto e prazo de validade.  

Marca: marilan 4,35 208,80 

19 Un 12 

Bobina para freezer com filme de 
polietileno picotada virgem, com 500 
sacos, dimensão 30 x 40 cm, micragem 
0,03, com identificação do produto e prazo 
de validade. 

Marca: fasfilme 34,29 411,48 

20 Un 12 

Bobina com filme de polietileno picotada 
virgem, rolo com 500 folhas, dimensão 30 x 
40 cm, micragem 0,03, com identificação 
do produto e prazo de validade. 

Marca: fasilme 31,85 382,20 
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21 Un 1080 

Café Torrado e Moído, moagem média, 
torração média, tipo 100% arábica, 
embalagem à vácuo, 500g, características 
adicionais: de primeira qualidade, aspecto, 
cor, odor e sabor próprios, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: bico de 
ouro 

8,79 9.493,20 

22 Un 6 

Canela em pau pequena com medida de 
5,5 a 6,0 cm, embalagem com 100 g. 
Apresentando boas condições para uso, 
sem sujidades, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: gizele 8,68 52,08 

23 Un 12 
Canela em Pó, embalagem contendo 50g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: gizele 4,78 57,36 

24 Un 24 

Castanha de caju torrada sem sal, 
embalagem de 500 g. Ingredientes: 
Amêndoas de castanha de caju e gordura 
vegetal.  

Marca: ducampo 29,27 702,48 

25 Un 24 

Castanha do Pará sem casca, embalagem 
de 01 kg. Apresentando as castanhas 
inteiras, sem sujidades e em boas 
condições de manipulação e consumo. 
Embalados de acordo com as normas de 
segurança alimentar.  

Marca: ducampo 55,81 1.339,44 

26 Un 120 

Chá de Boldo do Chile, embalagem: caixa 
com 10 saquinhos, contendo no mínimo 
10g e no máximo 20g, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: adorei 3,59 430,80 

27 Un 240 

Chá de Camomila, embalagem: caixa com 
10 saquinhos, contendo no mínimo 10g e 
no máximo 20g, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: adorei 3,50 840,00 

28 Un 240 

Chá de Cidreira, embalagem: caixa com 10 
saquinhos, embalados individualmente, 
contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: adorei 3,38 811,20 

29 Un 240 

Chá de Erva Doce, embalagem: caixa com 
10 saquinhos, embalados individualmente, 
contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: adorei 3,40 816,00 

30 Un  360 

Chá de Frutas vermelhas, embalagem: 
caixa com 10 saquinhos, contendo, 
individualmente, no mínimo 10g e no 
máximo 20g, com identificação do produto 
e prazo de validade 

Marca: real 4,55 1.638,00 
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31 Un 240 

Chá de Hortelã, embalagem: caixa com 10 
saquinhos, contendo individualmente, no 
mínimo 10g e no máximo 20g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: adorei 3,17 760,80 

32 Un 360 

Chá de Maçã com canela, embalagem: 
caixa com 10 saquinhos, contendo 
individualmente, no mínimo 10g e no 
máximo 20g, com identificação do produto 
e prazo de validade.  

Marca: real 4,49 1.616,40 

33 Un 240 

Chá de Morango, embalagem: caixa com 
10 saquinhos, contendo individualmente, 
no mínimo 10g e no máximo 20g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: real 4,53 1.087,20 

34 Un 240 

Chá Mate tradicional, embalagem: caixa 
com 10 saquinhos, contendo 
individualmente, no mínimo 10g e no 
máximo 20g, com identificação do produto 
e prazo de validade.  

Marca: real 3,77 904,80 

35 Un 120 

Chocolate em Pó, 50% de cacau solúvel, 
embalagem contendo 200g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: garoto 8,77 1.052,40 

36 Un 48 

Chocolate meio amargo para cobertura, de 
primeira, barra de 1 Kg. Ingredientes: 
Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, 
manteiga de cacau, emulsificantes lecitina 
de soja e poliricinoleato de poliglicerol e 
aromatizante. Contém traços de 
amêndoas, amendoim, avelã, castanha de 
caju, castanha-do-pará, nozes e leite. 
Contém glúten.  

Marca: harald 32,09 1.540,32 

37 Un 96 

Coco Ralado, desidratado, não acrescido de 
açúcar, parcialmente desengordurado, 
embalagem contendo 100g. Com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: bom coco 4,88 468,48 

38 Un 96 

Colher sobremesa, cor branca, descartável, 
reforçado pacote com 50 unidades com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: strawplast 6,92 664,32 

39 Un 6 

Colorífico, composto por fubá enriquecido 
com ferro e ácido fólico e suspensão oleosa 
de urucum. O produto não deve conter 
quantidade significativa de proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans, fibra alimentar e sódio, 
embalagem contendo 500g. Com 
identificação do produto e prazo de 

Marca: gizele 7,92 47,52 
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validade.  

40 Un 12 
Cravo da Índia, embalagem contendo 40g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: gizele 7,43 89,16 

41 Un 180 

Creme de Cebola, consistente. 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, fécula de 
mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca 
modificada, gordura vegetal hidrogenada, 
proteína vegetal hidrolisada, açúcar e 
pimento do reino branca, realçadores de 
sabor glutamato monossódico e inosinato 
dissódico, aromatizante e corante 
caramelo, antioxidante ácido cítrico. 
Contém glúten. Embalagem contendo 68g, 
com identificação do produtor e prazo de 
validade. 

Marca: knor 4,56 820,80 

42 Un 48 

Creme de leite, tradicional, apresentando 
teor de matéria gorda mínima de 17%, 
embalagem UHT, homogeneizado, 
contendo 1,03  Kg, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: italac 14,80 710,40 

43 Un 48 

Creme de leite, Zero Lactose, 
Homogeinizado, Padronizado a 20% de 
Gordura, Espessantes Carboximetilcelulose 
Sódica, Goma Xantana e Carragena, Enzima 
Lactase e Estabilizantes Celulose 
Microcristalina e Citrato de Sódio, 
contendo 200g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: italac 4,55 218,40 

44 Un  300 

Creme de leite, tradicional, apresentando 
teor de matéria gorda mínima de 25%, 
embalagem lata, contendo 395g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade  

Marca: italac 4,80 1.440,00 

45 Un 120 

Desinfetante para hortifrutícolas, líquido. 
Composição: Hipoclorito de sódio e água. 
Embalagem 350ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: hidrosteril 14,11 1.693,20 

46 Un 36 

Doce de leite pastoso, tradicional, 
embalagem em lata de 800 g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: Leite integral e/ou 
leite em pó integral reconstituído, açúcar, 
cloreto de sódio, lactose e conservador 
sorbato de potássio.  

Marca: origem 16,61 597,96 

47 Un  36 
Doce de marmelo sólido, tradicional, 
embalagem de lata com 600 g, contendo 
identificação do produto e prazo de 

Marca: predileta 12,49 449,64 
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validade. Ingredientes: Polpa de marmelo, 
açúcar e acidulante ácido cítrico.  

48 Un 12 

Essência de baunilha, embalagem 
contendo 500 ml, com identificação e 
prazo de validade. Ingredientes: Água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e 
aromatizante. Não contem glúten.  

Marca: cepera 15,33 183,96 

49 Un 60 
Farinha de arroz, embalagem de polietileno 
atóxico com 1 kg, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: urbano 10,52 631,20 

50 Un 24 

Farinha de Rosca, embalagem com 500g, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: pacha 6,29 150,96 

51 Un  60 

Farinha de tapioca, tipo 1, classe 
granulada. Embalagem de 200g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: amafil 5,98 358,80 

52 Un 300 

Farinha de Trigo, especial, com ácido fólico, 
ferro, embalagem com 1kg, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: primor 3,81 1.143,00 

53 Un 24 

Fermento Biológico, seco, instantâneo, 
embalagem contendo 100g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: fleschmam 7,31 175,44 

54 Un 36 
Fermento em Pó Químico, embalagem 
contendo 230g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: caipira 6,08 218,88 

55 Un 480 

Filtro de Papel, para café nº 3, tamanho 
grande 103 de primeira qualidade, caixa 
contendo 30 coadores. Com identificação 
do produto e prazo de validade. 

Marca: export| 4,57 2.193,60 

56 Un  96 

Forma para cupcake branca, descartável, 
embalagem com 45 unidades e possui 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: strawplast 5,48 526,08 

57 Un 96 

Fósforo de segurança, palitos extras 
longos, caixa com 50 palitos. Com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: fiat lux 3,24 311,04 

58 Un 24 

Fubá mimoso, embalagem de 01 Kg, com 
identificação do produto e data de 
validade. Enriquecido com ferro e ácido 
fólico. Não contem glúten. 

Marca: sinha 3,93 94,32 

59 Un 60 

Flocos de Milho - Ingredientes: Milho, ferro 
e ácido fólico. Não contém glúten. Pacote 
500g, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: sinha 1,92 115,20 
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60 Un  48 
Garfo forte, cor branca, descartável, pacote 
com 50 unidades e com identificação d 
produto e prazo de validade.  

Marca: strawplast 8,52 408,96 

61 Un 60 

Gelatina em Pó sabor abacaxi, produto 
com açúcar, gelatina, sal, malto dextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 
fenilalanina, sem glute. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: apti 2,14 128,40 

62 Un 60 

Gelatina em Pó sabor framboesa, produto 
com açúcar, gelatina, sal, malto dextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes 
artificiais aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 
fenilalanina, sem glúten. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: apti 2,13 127,80 

63 Un 60 

Gelatina em Pó sabor limão, produto com 
açúcar, gelatina, sal, malto dextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 
fenilalanina, sem glúten. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: apti 1,94 116,40 

64 Un 60 

Gelatina em Pó sabor morango, produto 
com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 
fenilalanina, sem glúten. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: apti 2,00 120,00 

65 Un 60 

Gelatina em Pó sabor pêssego, produto 
com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 

Marca: apti 1,95 117,00 
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fenilalanina, sem glúten. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

66 Un  60 

Gelatina em Pó sabor uva, produto com 
açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido 
fumárico, regulador de acidez citrato de 
sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, 
fenilalanina, sem glúten. Embalagem 
contendo 30g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

Marca: apti 1,87 112,20 

67 Un 120 

Gelatina em pó, sem sabor, incolor. 
Embalagem contendo no mínimo 24g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: royal 6,15 738,00 

68 Un 96 

Geleia de amora, embalagem 320g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: açúcar, amora, 
xarope de glicose, pectina cítrica e ácido 
cítrico. Não contém glúten. 

Marca: quensberry 16,17 1.552,32 

69 Un 96 

Geleia de damasco, embalagem 320 g, com 
descrição do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Damasco (50%), açúcar, 
gelificante pectina de fruta, acidulante 
ácido cítrico. Não contém glúten e sem 
conservantes. 

Marca: quensberry 17,63 1.692,48 

70 Kg 6 
Gergelim sem pele, embalagem de 200g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade  

Marca: ducampo 7,09 42,54 

71 Un 48 

Goiabada em barra 500g. Ingredientes: 
Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido, 
acidulante ácido cítrico e estabilizante, 
pectina. Não contém glúten. Embalagem 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: VAL 7,77 372,96 

72 Un 24 

Granola tradicional, pacote 1 kg. 
Ingredientes: aveia em flocos, mel, fibra e 
gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva 
passa, flocos em cereais (trigo arroz, aveia 
e milho), castanhas (caju e Pará), flocos de 
milho, óleo vegetal, maçã desidratada, 
gergelim e malte de cereais. Com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: vitalicia 17,71 425,04 

73 Un 960 
Guardanapo de Papel, folhas duplas, 33,5 x 
33, embalagem com 50 unidades. 

Marca: santepel 4,87 4.675,20 
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74 Un  960 

Iogurte de vitamina de frutas. Ingredientes: 
Leite reconstituído parcialmente 
desnatado e/ou leite pasteurizados 
integral, preparado de maçã, banana e 
mamão (água, xarope de açúcar, suco de 
maçã, amido modificado, polpa de banana, 
polpa de mamão, açúcar, corantes 
naturais: urucum e carmim, acidulante 
ácido cítrico, espessante goma guar, 
conservador sorbato de potássio e 
aromatizantes), soro de leite, e/ ou soro de 
leite reconstituído, xarope de açúcar, soro 
de leite em pó e fermento lácteo. 
Embalagem individual 170g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: canto de 
minas 

2,77 2.659,20 

75 Un 120 

Iogurte natural. Ingredientes: Leite 
reconstituído desnatado e fermento lácteo. 
Embalagem 160g. Sem glúten. Com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

Marca: canto de 
minas 

2,83 339,60 

76 Un  60 

Ketchup tradicional, embalagem de 567g, 
com identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: Tomate, açúcar, 
vinagre, sal, cebola e aroma natural. Sem 
glúten.  

Marca: heinz 12,47 748,20 

77 Un 420 
Leite Condensado, tradicional, embalagem 
395g, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: marajoara 4,55 1.911,00 

78 Un  360 

Leite condensado, zero lactose, 
embalagem 395g, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: 
Leite integral, açúcar e enzima lactase.  

Marca: nestle 6,01 2.163,60 

79 Un 360 

Leite de Côco, tradicional, embalagem 
contendo 200ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: 
leite de coco padronizado para 9 a 11% de 
gorduras. Conservador INS 202, INS 211 e 
INS 223, espessante INS 466 e INS 407, 
estabilizante INS 412. Alimento modificado 
na sua composição calórica.  

Marca: bom coco 4,21 1.515,60 

80 Un 120 

Leite em pó integral instantâneo 
embalagem com 400 g. Embalagem com 
descrição dos produtos e data de validade. 
Ingredientes: Leite integral, vitaminas (C, A 
e D) e pirofosfato férrico. Não contém 
glúten. 

Marca: itambe 12,79 1.534,80 
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81 Un 360 

Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo 
longa vida, embalagem de garrafa ou tetra 
Park individual contendo 1 litro, com 
identificação do produto e prazo de 
validade, Composição: Leite in Natura e 
estabilizante citrato de sódio. Aspecto 
Físico: líquido. 

Marca: tirol 3,71 1.335,60 

82 Un 6 
Louro em Folhas Secas, embalagem 
contendo 200g, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: gizele 7,07 42,42 

83 Un 180 

Maionese Tradicional, embalagem, 
contendo 400g, com baixo teor de gordura, 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  Ingredientes: Óleo vegetal, água, 
gema de ovo, vinagre, sal, açúcar, suco de 
limão, cebola, farinha de mostarda, 
corante páprica, aromatizantes, 
antioxidante TBHQ, BHA e BHT e 
sequestrante E.D.T.A cálcico dissódico. Não 
contém glúten.  

Marca: maria 5,30 954,00 

84 Un 420 

Manteiga com sal, de primeira qualidade, 
obtida do creme de leite (nata) 
padronizado, pasteurizado e maturado, 
com 500g, com teor mínimo de 80% de 
lipídeos, embalagens retangulares com 
dados de identificação, data de fabricação 
e validade, lote, registro do Ministério da 
Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no 
mínimo, 4 meses. 

Marca: biana 18,86 7.921,20 

85 Un 72 

Mel de abelha silvestre, embalagem de 500 
g, com identificação do produto e prazo de 
validade. Com registro do Ministério da 
Agricultura e SIF 

Marca: mel do sol 18,42 1.326,24 

86 Cx. 36 

Mexedor para café, tamanho grande, 
embalagem contendo 12 pacotes com 240 
unidades cada, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: strawplast 63,12 2.272,32 

87 Cx. 24 

Mexedor para café, tamanho pequeno, 
embalagem contendo 10 pacotes com 500 
unidades cada, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: strawplast 74,10 1.778,40 

88 Un 48 
Milho de canjica, embalagem com 500 g, 
com grãos in natura. Embalagem com 
descrição e prazo de validade.  

Marca: pacha 3,88 186,24 

89 Un 24 
Milho de pipoca embalagem com 500 g, 
com grãos in natura. Embalagem com 
descrição e prazo de validade.  

Marca: pacha 3,76 90,24 
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90 Un 288 

Milho Verde, em conserva, embalagem 
contendo 285g, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: 
Milho verde em grãos, água, sal. Milho 
cozido no vapor.  

Marca: bonare 3,21 924,48 

91 Un 240 

Molho de Tomate Tradicional, embalagem 
300g, com identificação do produto e prazo 
de validade. Ingredientes: Tomate, cebola, 
açúcar, sal, óleo vegetal, manjericão e 
salsinha.  

Marca: bonare 3,64 873,60 

92 Un 60 

Molho Shoyu, de soja, embalagem 
contendo 150ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: 
Água, sal, refinado, soja, milho, açúcar, 
corante caramelo e conservador sobato de 
potássio.  

Marca: ariane 3,54 212,40 

93 Un 60 

Mostarda amarela, embalagem 255g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: Vinagre, água, 
mostarda, sal e corantes naturais cúrcuma 
e páprica. Contém glúten. Pode conter 
trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes 
hibridizadas.  

Marca: jodan 7,06 423,60 

94 Kg 48 

Nozes sem casca, embalagem de 500 g. 
Apresentando as nozes inteiras, sem 
sujidades e em boas condições de 
manipulação e consumo. Embalados de 
acordo com as normas de segurança 
alimentar. 

Marca: gizele 47,85 2.296,80 

95 Un 120 

Óleo Comestível, vegetal, de milho, tipo 1, 
puro, fino, sem colesterol, rico em vitamina 
"E" e ômega 6, embalagem contendo 
900ml, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

Marca: sinha 9,09 1.090,80 

96 Un 6 
Orégano, embalagem contendo 250g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: gizele 13,42 80,52 

97 Dz 240 

Ovos Classe A, branco, peso mínimo 60g ou 
720 g por dúzia, in natura tipo de ovo, 
quantidade contida na embalagem, prazo 
de validade e identificação do produto  

Marca: gaasa 6,44 1.545,60 

98 Un 72 
Ovos de codorna, embalagem contendo 30 
ovos, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: gaasa 5,90 424,80 

99 Un 30 
Palito de Dente com ponta, embalagem 
com 100 palitos. 

Marca: gina 1,96 58,80 

100 Un 120 
Palmito de Açaí, simples, vidro contendo 
300g, com identificação do produto e prazo 
de validade. Ingredientes: Palmito açaí em 

Marca: imperador 17,51 2.101,20 
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tolete, água, sal e acidulante ácido cítrico.  

101 Un 120 

Pão Bisnaguinha, pacote com 300g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, fermento biológico, frutose, 
gordura vegetal, sal, farinha de soja, soro 
de leite, gema, aromatizante, emulsificante 
carboximetilcelulose sódica e conservador 
propionato de cálcio  

Marca: seven boys 5,09 610,80 

102 Un 120 

Pão de Forma, pacote com 500g, superfície 
lisa, macia e brilhante, não quebradiça, 
miolo consistente, sedoso e macio, tipo 
tradicional, peça fatiada, composto de 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, 
leite em pó, sal, água, fermento biológico, 
anti mofo, embalado em saco plástico pvc, 
atóxico. 

Marca: df pães 6,29 754,80 

103 Un 480 

Pão de Queijo, tradicional, congelado. 
Embalagem com 400 g, com identificação 
do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Água, polvilho, fécula de 
mandioca, ovo pasteurizado, queijo, óleo 
de soja, margarina, leite em pó integral e 
sal. 

Marca: paladar 
mineiro 

9,43 4.526,40 

104 Un  120 

Pão tipo baguete, com uniformidade no 
assado. Embalagem atóxica e higienizada, 
contendo identificação do produto e prazo 
de validade. com peso entre 200 a 300 
gramas e comprimento variando de 50 a 70 
cm. Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, água, 
sal, gordura vegetal hidrogenada e açúcar. 
Contém glúten.  

Marca: d lucas 6,61 793,20 

105 Pct.  96 

Pão para cachorro-quente, fabricado com 
matéria prima de primeira qualidade, 
isentos de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, sem bolor. 
Embalagem atóxica e higienizada, com 
identificação do produto e prazo de 
validade, contendo 5 unidades em cada 
pacote.  

Marca: df pães 5,31 509,76 

106 Un 90 

Pão sírio médio Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar cristal, fermento biológico, sal 
refinado e extrato de malte, contém 
conservante propionato de cálcio (PIX), 
com identificação do produto e prazo de 
validade.  Embalagem transparente, 

Marca: d lucas 13,06 1.175,40 
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contendo 10 unidades, com identificação 
do produto e prazo de validade.  

107 Un 60 Papel Alumínio, rolo com 30cm x 100m Marca: boreda 25,43 1.525,80 

108 Un 12 
Papel Filme de PVC resistente, para 
proteção de alimentos, rolo com 28 cm x 
300 m  

Marca: guarufilm 32,39 388,68 

109 Un 120 
Papel toalha, folha dupla, pacote de 02 
rolos com 60 toalhas cada. 

Marca: snob 5,19 622,80 

110 Un 6 

Páprica doce em pó, embalagem com 500 
gramas, com descrição do produto e 
validade. Ingrediente: Mistura de pimentas 
aromáticas desidratadas e moídas.  

Marca: gizele 16,53 99,18 

111 Un  12 

Pepinos comichons, crocante, em 
conserva. Ingredientes: Pepinos, vinagre, 
água, açúcar, sal, condimentos e 
especiarias. Embalagem de vidro com peso 
líquido de 500 g e peso drenado de 300g. 
Embalagem deve conter identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: ting 17,31 207,72 

112 Un 60 

 Pêssego em calda, selecionado e sem 
caroços lata com 820g, com identificação 
do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Pêssegos, água e açúcar  

Marca: ole 10,16 609,60 

113 Un 36 

Polvilho azedo, de primeira qualidade, 
embalado de 500g, em saco plástico 
transparente, sem sujidades, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: Fécula de mandioca  

Marca: nerial 4,21 151,56 

114 Un 48 

Queijo minas ralado meia cura, qualidade 
padrão, embalado a vácuo, embalagem 
contendo 400g, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: quata 23,81 1.142,88 

115 Un  48 
Queijo provolone, peça de 600g. 
Embalagem a vácuo, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

Marca: TIROLEZ 27,48 1.319,04 

116 Un 180 

Requeijão Cremoso, embalagem de vidro 
contendo 220g, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: 
Leite integral, creme de leite, cloreto de 
sódio, cloreto de cálcio, coagulante, 
fermente lácteo e emulsificantes.  

Marca: itambe 7,10 1.278,00 

117 Un  6 

Sal grosso para churrasco. Ingredientes: sal 
grosso tipo 1, iodato de potássio e 
antigumectante ferrocianeto de sódio. 
Embalagem 01 kg. Não contém glúten. 
Identificação do produto e prazo de 
validade.  

Marca: norsal 2,43 14,58 

118 Un 36 
Sal Refinado, iodado, para consumo 
doméstico, pacote contendo 01kg, com 

Marca: norsal 2,08 74,88 
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identificação do produto e prazo de 
validade.  

119 Un 48 

Tempero Completo, sem pimenta, 
embalagem contendo 300g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. Ingredientes: Sal, água, coentro, 
cebola, alho, orégano, condimentos 
preparado de cebola e alho e realçado de 
sabor glutamato monossódico.  

Marca: ariane 4,50 216,00 

120 Un  6 

Tempero de ervas chumichurri sem 
pimenta. Ingredientes: salsa, cebola 
desidratada, flocos de alho, coentro, 
tomate seco, manjericão. Embalagem 1 Kg, 
contendo identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: ariane 33,63 201,78 

121 Un  12 
Tomilho em flocos, embalagem contendo 
10g, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: gizele 3,88 46,56 

122 Un 120 

Torrada levemente salgada, embalagem 
160g.: Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de 
malte, e estabilizante: lecitina de soja (INS 
322), com identificação do produto e prazo 
de validade. 

Marca: bauduco 4,80 576,00 

123 Un 36 
Trigo para Quibe, embalagem contendo 
500g, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

Marca: pacha 4,49 161,64 

124 Un 36 

Uvas Passas sem sementes, embalagem 
contendo 100g com identificação, com 
identificação do produto e data de 
validade. 

Marca: lavioletera 5,51 198,36 

125 Un 12 

Vinagre Balsâmico Tradicional. 
Ingredientes: Vinagre de vinho tinto, água 
extrato de madeiras nobres, carboidrato 
caramelizado e sacarose. Acidez 5,5% Sem 
glúten. Embalagem 500ml, com 
identificação do produto e prazo de 
validade  

Marca: mastroiane 17,59 211,08 

126 Un 36 

Vinagre de maçã. Ingredientes: 
Ingredientes: Fermentado acético de maça, 
água e conservante INS224. Ácidez.4,0%. 
Sem glúten. Embalagem 750ml, com 
identificação do produto e prazo de 
validade 

Marca: castelo 4,85 174,60 

127 Un 12 
Vinho branco seco: Vinho Tinto Seco 
garrafa 750 m. Graduação alcoólica de 
10,5%. 

Marca: canção 11,83 141,96 
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5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contados da data da sua assinatura, na forma da legislação em vigor. 

5.2. O fornecimento dar-se-á de acordo com as demandas solicitadas pelo CFMV. 

6. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses, 
devidamente comprovadas: 

6.1.1. das situações previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93; e  

6.1.2. da redução dos preços praticados no mercado.  

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os FORNECEDORES para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

6.2.1. Os FORNECEDORES que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

6.2.2. A ordem de classificação dos FORNECEDORES que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.  

6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGAO GERENCIADOR poderá:  

6.3.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

6.3.2. Convocar os demais FORNECEDORES para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

6.3.3. Caso não haja êxito nas negociações, o ÓRGAO GERENCIADOR procederá à 
revogação da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para obtenção 
de contratação mais vantajosa. 

6.4. O registro da Ata poderá ser cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
por intermédio de processo administrativo específico: 



 

 

P
re

gã
o

 E
le

tr
ô

n
ic

o
 C

FM
V

 n
º 

0
6

/2
0

2
1

 (
SR

P
) 

P
ág

in
a 

1
8

 

6.4.1. A pedido do FORNECEDOR, quando: 

6.4.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 

6.4.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
objeto. 

6.4.2. Por iniciativa do CFMV, quando o fornecedor: 

6.4.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

6.4.2.2. Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica 
exigidas no processo licitatório; 

6.4.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 
justificadas; 

6.4.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços; 

6.4.2.5. Se recusar a fornecer os gêneros alimentícios nos prazos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, sem justificativa aceitável; 

6.4.2.6. Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

6.4.2.7. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

6.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

6.5.1. por razão de interesse público; ou  

6.5.2. a pedido do fornecedor 

6.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
não será obrigado a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade condições. 
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7. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Não será permitida adesão à Ata de Registro de Preços, fundamentada nos termos do 
art. 22 do Decreto 7.892/2013, haja vista as considerações contidas no Acórdão 1297/2015-
Plenário-TCU, de 27.05.2015. 

8. DO CADASTRO RESERVA 

8.1. Não há cadastro de reserva, conforme registrado na Ata de Formação de Cadastro de 
Reserva. 

9. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Responsável designado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, competindo-lhe: 

9.1.1. Efetuar o controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos 
e das especificações dos gêneros alimentícios registrados; 

9.1.2. Monitorar os preços dos gêneros alimentícios, de forma a manter atualizados 
os valores praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência de sua variação; 

9.1.3. Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam 
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 
documentos vencidos; 

9.1.4. Convocar a FORNECEDORA via instrumento contratual (autorização de 
fornecimento), para entrega dos gêneros alimentícios; 

9.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades; 

9.1.6. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições 
ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata 

10. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL 

10.1. Além das especificações constantes na tabela, deverão ser observadas as prescrições a 
seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado. 
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10.2. Não serão aceitos produtos em desacordo com a proposta da CONTRATADA. 

10.3. Prazo de validade dos produtos não deverá ser inferior a 30 (dias) a contar da data da 
entrega. 

10.4. Para todos os grupos, não serão aceitos produtos de origem animal sem o devido 
registro de inspeção sanitária, bem como produtos que não constem identificação do 
fabricante, prazo de validade e os devidos registros de regularidade para produção e 
comercialização. 

10.4.1. Não serão aceitos produtos: manipulados, sem a devida embalagem, sem 
identificação, sem prazo de validade, sem carimbos de registro e com avarias ou má 
aparência ocasionadas pelo transporte. 

10.5. Para o grupo de carnes/embutidos e peixes, deverão ser observados: 

10.5.1. Alimentos de origem animal, embalados em saco plástico de polietileno, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo 
de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). O percentual aceitável de sebo ou 
gordura é de 10% para carne bovina.  

a) Carne Bovina: - vermelha brilhante ou púrpura, congelada até - 12ºC 
resfriada 0º a 7ºC.  
 
b) Carne Suína: rosada, congelada até -12 ºC, resfriada 0º a 4ºC 
 
c) Ave (frango): amarela-rosada, congelada até -12ºC resfriada 0º a 4ºC. Deve 
ter controle sanitário previsto em lei, como Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE), Serviço de Inspeção Federal (SIF).  
 
d) Peixe: de rio, tamanho mínimo de acordo com a legislação vigente 
(IBAMA), de cativeiro dispensa tamanho mínimo, temperatura de 
congelamento até - 12ºC, de resfriamento 0 a 2ºC. 
 
e) Embutidos: Cor correspondente a sua composição, temperatura de 0º a 
7ºC. 
 
f) Carnes salgadas: temperatura ambiente. 

10.6. Os itens serão entregues de forma parcelada, durante o período de vigência 
contratual, conforme necessidade da CONTRATANTE, devendo as entregas ocorrer após 
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envio dos pedidos pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato encaminhados por e-mail (com 
confirmação de recebimento da CONTRATADA). 

10.7. O prazo de entrega deve ser de no máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 
recebimento do pedido pela CONTRATADA. 

10.8. As entregas deverão ocorrer no CFMV - SIA Trecho 06 Lotes 130/140 – Brasília-DF 
impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: 

10.8.1. Para os itens dos Grupos 1 (mercearia), 2 (carnes/aves e peixes), 3 (frios e 
embutidos) e 5 (Polpa de fruta), as entregas deverão ocorrer, impreterivelmente, no 
horário de 13:00 até às 15:00h, salvo horários de funcionamento diferenciados devido 
a Pandemia, no qual a CONTRATANTE deverá informar o melhor horário para entrega; 

10.8.2. Para os itens do Grupo 04 (hortifrúti), o horário de entrega deverá ser, 
impreterivelmente, até às 09:00h, salvo horários de funcionamento diferenciados 
devido a Pandemia, no qual a CONTRATANTE deverá informar o melhor horário para 
entrega; 

10.8.3. Todas as despesas decorrentes das entregas são de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA, sem ônus para o CFMV, inclusive quanto ao transporte, frete, forma 
de armazenamento e quaisquer outros necessários à perfeita execução dos serviços. 

10.9. A CONTRATANTE não receberá os produtos entregues fora dos horários estabelecidos 
no item 10.8 e seus subitens, bem como produtos que não estejam acompanhados dos 
devidos recibos de entrega. 

10.10. O recebimento do objeto será feito pela equipe da copa e outros profissionais 
técnicos, que porventura venham a integrar a equipe de pessoal da copa, conforme o caso, 
nos seguintes termos: 

10.10.1. Os recebimentos ocorrerão nas ocasiões das entregas do objeto contratado, 
acompanhada de assinatura da equipe de copa ou pelo fiscal de contrato no canhoto 
do recibo de entrega e constará de: 

10.10.2. Verificação física de cada item adquirido para constatar sua integridade, em 
especial ao que preceitua o item 10.5 e seus subitens; 

10.10.3.  Verificação da conformidade do bem às especificações, marca cotada e 
quantidades solicitadas; 

10.10.4.  A critério da CONTRATANTE, realização de testes. 
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10.11.  Insatisfatórias as verificações, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual serão 
consignadas as incorreções constatadas, devendo ser o item substituído, bem como o 
respectivo recibo de entrega, às custas da CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (horas), 
sendo posteriormente repetidas as verificações necessárias para o recebimento do objeto. 

10.12.  Caso a substituição não ocorra no prazo previsto no subitem 10.11 ou, ainda, caso o 
novo bem entregue também seja rejeitado, serão aplicadas as sanções previstas neste 
instrumento. 

10.13.  Sendo satisfatórias as verificações, será dado o recebimento definitivo e ao final de 
cada mês o Gestor/Fiscal do Contrato realizará fechamento do grupo, contabilizando o total 
de itens entregues. 

10.14.  Após fechamento mencionado no item 10.13, será emitida Autorização de 
Fornecimento, constando a tabela de consumo do respectivo mês, assinada pelo 
Gestor/Fiscal do contrato ou pelo Chefe da Divisão de Infraestrutura e Manutenção Predial - 
DIVIM, devendo ser juntada à respectiva nota fiscal. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993 e do Decreto nº 
7.892/2013 e do Edital e seus anexos, compete à CONTRATANTE: 

11.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado; 

11.1.2. Atestar nas notas fiscais eletrônicas a efetiva entrega do objeto contratado e 
o seu recebimento, podendo realizar testes; 

11.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências deste 
Termo de Referência; 

11.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 
contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

11.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA e que guardem relação com o Objeto. 

11.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993 e do Decreto nº 
7.892/2013 e do Edital e seus anexos, compete à CONTRATADA: 
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11.2.1. Entregar o objeto do presente Contrato em atendimento a todas as 
especificações e exigências constantes neste Termo de Referência, em especial Anexo 
II;  

11.2.2. Entregar o objeto do presente Contrato no prazo e local indicado, conforme 
os subitens 10.7 e 10.8; 

11.2.3. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da notificação, todos os produtos recusados na fase de recebimento; 

11.2.4. Atender prontamente às exigências da CONTRATANTE inerentes ao Objeto; 

11.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 
habilitação; 

11.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessárias na contração objeto do presente Termo de Referência, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsto na Lei 8.666/1993. 

11.3. Assumir a responsabilidade por: 

11.3.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

11.3.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada 
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

11.3.3. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, inclusive fretes 
e pedágios; 

11.3.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
neste subitem, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto do Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
CONTRATANTE. 

11.3.5. Apresentar documentos relativos à regularidade fiscal, fundiária e 
previdenciária como condição para atesto da nota fiscal. 

11.3.6. Todos os custos, despesas diretas e indiretas, inclusive com transporte, frete, 
carga e descarga, não cabendo ao CFMV nenhum custo adicional.  
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12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao fornecimento, 
após recebimento da nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhado de boleto bancário ou 
indicação de conta bancária para depósito, preferencialmente Banco do Brasil. 

12.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão 
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social 
(INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho. 

12.2.1. As certidões acima, poderão ser substituídas pelo SICAF. 

12.3. Caso o Fornecedor registrado goze de algum benefício fiscal, este ficará responsável 
pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL 
(Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante 
da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. 

12.4. Após apresentada a referida comprovação, o fornecedor registrado ficará responsável 
por comunicar ao CFMV qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer 
tempo, durante a execução do contrato. 

12.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, este ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

12.6. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação 
do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 

12.7. Não caberá pagamento de atualização financeira ao Fornecedor Registrado caso o 
pagamento não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta; e  

12.8. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em 
virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas 
devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Com fundamento da Lei nº 8.666/1993, no caso de atraso injustificado no 
cumprimento da obrigação contratual, no que diz respeito ao prazo da prestação de 
serviços, ou ainda, no caso de falha na execução do contrato ou inexecução total ou parcial 



 

 

P
re

gã
o

 E
le

tr
ô

n
ic

o
 C

FM
V

 n
º 

0
6

/2
0

2
1

 (
SR

P
) 

P
ág

in
a 

2
5

 

do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes 
sanções: 

I - advertência;  
 
II - multa moratória de: 

 
a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do contrato, 
por dia de atraso não justificado dos prazos estabelecidos neste instrumento, 
contada desde o primeiro dia de atraso na execução de qualquer prazo 
previsto no contrato, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso for 
superior a 10 (dez) dias. 

 
III - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total global do 
contrato, sem prejuízo das demais penalidades. 
 
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
 
V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; ou 
 
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

13.2.  Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV, V e 
VI, as multas previstas nos incisos II e III. (As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II 
do caput deste artigo) 

13.3. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do 
recebimento da respectiva intimação. 
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13.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

13.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

13.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 
devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA 

14.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas nas seguintes Notas de Empenho 
Estimativas: 

Nota de Empenho: 690 
Emissão: 03/09/2021 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 – Gêneros de Alimentação 
 
Nota de Empenho: 695 
Emissão: 03/09/2021 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de acondicionamento e 
embalagem 
 
Nota de Empenho: 696 
Emissão: 03/09/2021 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de copa e cozinha 

14.2. As despesas dos anos subsequentes, se necessárias, correrão à conta da dotação 
consignada para a atividade nos respectivos exercícios. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Constituem parte integrante desta Ata, os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento:  

15.1.1. Edital de PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 06/2021 (SRP);  
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15.1.2. Termo de Referência, Anexo I do edital; 

15.1.3. Propostas e documentos que integram o processo, firmados pelo Fornecedor 
Registrado, constante das folhas 403 a 573 do Processo Administrativo nº 1439/2021.  

15.2. As questões judiciais oriundas para presente Ata, não resolvidas no âmbito 
administrativo serão dirimidas pelo Juízo de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (Art.109, I, CRFB/88), com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 
Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. 
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