
 
 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO  

N.º 18/2023 
    
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE TABAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob número 01.615.515/0001-69, com sede na cidade do mesmo nome, neste 
ato representada pelo Senhor Arsênio Pereira Cardoso, Prefeito Municipal, adiante denominado 
CONTRATANTE e MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA, com estabelecimento comercial na 
Estrada RS39 Km 39, Rincão São José, no município de Taquari/RS, inscrito no CNPJ nº 
93.534.022/0001-12, adiante denominado CONTRATADO, por força da decisão proferida no 
processo administrativo nº 09/2023, Tomada de Preços nº 01/2023, que autorizou a contratação 
têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 
DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar, 
conforme descrição do Anexo deste contrato. 

  
DO PREÇO 

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATANTE obriga-se a pagar a importância de R$144.232,63 
(Cento e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), 
conforme relação do Anexo deste contrato. 
 

DA FORMA E LUGAR DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado por depósito em conta bancária, até 30 
(trinta) dias após cada entrega e mediante apresentação de nota fiscal eletrônica e apresentação 
de declaração de recebimento do objeto contratado. 
 

DO REAJUSTE 
CLÁUSULA QUARTA - O preço contratado não sofrerá qualquer reajuste. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a 
Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra d, da Lei 
n. º 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes desta compra correrão à conta das dotações 
orçamentárias:   
Órgão: Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto. 
Projeto Atividade: 2.172 – Convênio FNDE/PNAE – Alimentação Escolar - Creche 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – 368 – Material de consumo 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.1012 – 368 – Material de consumo 
Projeto Atividade: 2.173 – Convênio FNDE/PNAE – Alimentação Escolar - Pré-escola 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – 369 – Material de consumo 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.1036 – 369 – Material de consumo 
Projeto Atividade: 2.175 – Convênio FNDE/PNAE – Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – 370 – Material de consumo 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.1004 – 370 – Material de consumo 
Projeto Atividade: 2.176 – Convênio FNDE/PNAE – Alimentação Escolar - Ensino Médio 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – 371 – Material de consumo 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.1040 – 371 – Material de consumo 



 
 

Projeto Atividade: 2.177 – Convênio FNDE/PNAE – Alimentação Escolar - EJA 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – 372 – Material de consumo 
Categoria econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.1041 – 372 – Material de consumo 

 
DO LOCAL PARA ENTREGA, PRAZO E VIGÊNCIA 

CLÁUSULA SEXTA - O objeto desta licitação deverá ser entregue nas Escolas do Município, em 
parcelas semanais, nos meses de Março, Abril, Maio, Junho e Julho de acordo com os 
quantitativos, locais e datas estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA(O) CONTRATADA(O) 

CLÁUSULA SETIMA - Obriga-se a(o) contratada(o): 
a) entregar o objeto do presente contrato nas escolas de acordo com a CLAÚSULA SEXTA do 
presente contrato e nas datas e quantidades estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação; 
b) responsabilizar-se por qualquer paralisação do fornecimento; 
c) manter durante todo o contrato as condições de habilitação exigidas na Licitação.  
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA OITAVA – Obriga-se à CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento na forma ajustada; 
b) Fiscalizar a entrega do objeto. 

 
DO INADIMPLEMENTO 

CLÁUSULA NONA - O inadimplemento de qualquer das obrigações contratadas determinará a 
rescisão do presente contrato, e a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência escrita. 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 15 (quinze) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual; 
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos. 
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 

DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato vincula-se à Tomada de Preços nº 01/2023; e rege-
se pelas normas constantes deste contrato e pelas normas da Lei nº 8.666/93. 
 

DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O Contrato poderá ser rescindido: 
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
b) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
c) Judicialmente. 

FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O foro do presente contrato é o da Comarca de Taquari-RS. 
 



 
 

Assim, justos e contratados, mandaram lavrar o presente instrumento, em duas (02) vias de igual 
teor e forma, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado.                
 
 
 

Tabaí, 24 de março de 2023. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAÍ 
Arsenio Pereira Cardoso – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 
CONTRATADO 



 
 

ANEXO – DO CONTRATO 
 

Item Escolas Creches Pré EJA 
Ens. 

Médio 
Unidade 

Especificação do Produto – Embalagem e 
Marca 

R$ 
Unitário 

R$ Total 

   01 65 42 21 8 4 Pacotes 

Arroz branco - tipo 1, pacote de 5 kg, novo, de 
primeira qualidade, isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho, com embalagem plástica 
transparente. Embalagem deve conter rótulo 
especificando marca, quantidade, ingredientes, 
informação nutricional, data de fabricação, validade e 
lote. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. 
NOBRE DO SUL / GAITEIRO 

18,37 R$2.571,80 

  02 350 250 115 42 23 Kg 

Feijão preto - tipo 1, pacote de 1 kg, novo, de primeira 
qualidade, isento de mofo, sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho, com embalagem plástica 
transparente. Embalagem deve conter rótulo 
especificando marca, quantidade, ingredientes, 
informação nutricional, data de fabricação, validade e 
lote. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. 
ONDÃO / CALDO GROSSO 

7,15 R$5.577,00 

  03 67 20 22 8 4 Kg 

Lentilha seca - tipo 1, pacote de 500 g, novo, de 
primeira qualidade, isento de mofo, sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho, com 
embalagem plástica transparente. Embalagem deve 
conter rótulo especificando marca, quantidade, 
ingredientes, informação nutricional, data de 
fabricação, validade e lote. Prazo de validade de no 
mínimo 6 (seis) meses. BELA DICA 

13,77 R$1.666,17 

04 33 10 11 4 2 Pacotes 

Farinha de trigo especial, enriquecida com ácido 
fólico e ferro, livre de sujidades, parasitas, larvas e 
materiais estranhos à espécie. Embalagem de 5 kg, 
limpa, não violada e resistente, com prazo de validade 
de no mínimo 6 (seis) meses. MOTASA 

21,57 R$1.294,20 

05 30 20 10 4 2 Kg 

Farinha de milho - moída média, embalagem em 
plástico atóxico, transparente, isenta de mofo, 
bolores, fungos e larvas, livre de sujidades e materiais 
estranhos. Embalagem de 1 kg, limpa, não violada e 
resistente, com prazo de validade de no mínimo 6 
(seis) meses. VALORE 

4,19 R$276,54 

06 6 12 2 1 1 Kg 
Farinha de mandioca - embalagem em plástico 
atóxico, transparente, isenta de mofo, bolores, fungos 
e larvas, livre de sujidades e materiais estranhos. 

4,78 R$105,16 



 
 

Embalagem de 500 g, limpa, não violada e resistente, 
com prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. 
BELA DICA 

07 198 40 66 24 12 Pacotes 

Rosquinha de coco - de sabor doce, cor e odor 
característicos, crocante, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, transparente, isento de 
sujidades, bolores, parasitas, larvas e material 
estranho. Embalagem de 400 g, não violada e 
resistente, com prazo de validade de no mínimo 6 
(seis) meses. GERMANI 

4,70 R$1.598,00 

08 198 40 66 24 12 Pacotes 

Rosquinha de chocolate - de sabor doce, cor e odor 
característicos, crocante, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica transparente, isento de 
sujidades, bolores, parasitas, larvas e material 
estranho. Embalagem de 400 g, não violada e 
resistente, com prazo de validade de no mínimo 6 
(seis) meses. GERMANI 

4,70 R$1.598,00 

09 15 56 5 2 2 Pacotes 

Biscoito doce tipo Maria - de sabor, cor e odor 
característicos, crocante, acondicionado em 
embalagem plástica transparente, isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Embalagem de 400 g, não violada e resistente, com 
prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. 
GERMANI 

5,09 R$407,20 

10 85 20 29 10 6 Pacotes 

Biscoito salgado - tipo água e sal, de sabor, cor e odor 
característicos, crocante, acondicionado em 
embalagem plástica transparente, isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Embalagem de 400 g, não violada e resistente, com 
prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses.  
SOL / DIANA 

5,19 R$778,50 

11 191 160 64 23 12 Garrafas 

Óleo de soja refinado - de coloração clara, 
obedecendo a requisitos de qualidade, odor, sabor 
característicos do produto e isento de impurezas, 
embalagem em frasco plástico tipo pet, atóxico e 
resistente, íntegro e não violado, contendo 900 ml.  
Embalagem deve conter rótulo especificando marca, 
quantidade, ingredientes, informação nutricional, data 
de fabricação, validade e lote. Prazo de validade de 
no mínimo 6 (seis) meses. VITALIV 

7,69 R$3.460,50 

12 24 15 8 3 2 Potes 

Fermento químico - embalagem com 100 g, em pó, 
livre de sujidades e materiais não pertencentes a 
espécie. Embalagem atóxica, resistente, íntegra e 
não violada. Deve conter rótulo com identificação, 

2,95 R$153,40 



 
 

marca, peso, ingredientes, lote e data de validade. 
Validade mínima de 6 (seis) meses. MONOPOL 

13 13 8 4 2 1 Pacotes 

Fermento biológico - embalagem com 125 g, em pó, 
seco, instantâneo. Livre de sujidades e materiais não 
pertencentes a espécie. Embalagem atóxica, 
resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo 
com identificação, marca, peso, ingredientes, lote e 
data de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses. 
TOK 

5,80 R$162,40 

14 28 40 8 4 2 Garrafas 

Vinagre de álcool - embalagem de 750 ml. A 
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve 
constar data de fabricação de no mínimo 1 mês da 
data de entrega do produto, prazo de validade, 
informação nutricional e ingredientes. PRINTS 

2,14 R$175,48 

15 36 30 12 5 2 Kg 

Sal - refinado, iodado, com granulação uniforme e 
cristais brancos, com dosagem de sais de iodo de 
acordo com a legislação federal específica. Livre de 
sujidades e materiais não pertencentes a espécie. 
Embalagem plástica atóxica, resistente, íntegra e não 
violada. Deve conter rótulo especificando marca, 
quantidade, ingredientes, informação nutricional, data 
de fabricação, lote e data de validade. Validade 
mínima de 6 (seis) meses. VALORE 

1,49 R$126,65 

16 60 16 20 8 4 Kg 

Polvilho azedo - embalagem de 1 kg, em plástico 
atóxico reforçado, constando data de validade e 
informação nutricional no rótulo, sem glúten. 
MACHADO 

10,50 R$1.134,00 

17 47 16 15 6 4 Kg 

Cereal de milho - tipo sucrilhos, com açúcar, 
enriquecido com ferro e vitaminas, embalagem 
plástica atóxica, isenta de mofo, odores estranhos ou 
qualquer substância nociva, contendo 1 Kg por 
pacote, validade de 12 (doze) meses. SADORO 

33,30 R$2.930,40 

18 191 80 64 23 12 Pacotes 

Massa espaguete com ovos - pacote com 500 g, 
embalagem plástica transparente, isento de qualquer 
substância estranha ou nociva, prazo mínimo de 
validade de 6 (seis) meses. GAITEIRO / FILER 

3,34 R$1.235,80 

19 125 60 42 15 8 Pacotes 

Massa parafuso com ovos - pacote com 500 g, 
embalagem plástica transparente, isento de qualquer 
substância estranha ou nociva, prazo mínimo de 
validade de 6 (seis) meses. GAITEIRO / FILER 

3,34 R$835,00 

20 48 16 15 6 3 Pacotes 
Açúcar cristal - especial, origem vegetal: sacarose da 
cana de açúcar. Embalagem transparente com 5 kg 
por pacote, contendo dados de identificação do 

18,99 R$1.671,12 



 
 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Prazo mínimo de validade: 8 (oito) 
meses. GUARANI 

21 0 6 0 0 0 Kg 

Amido de milho - 100% amido de milho, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios. Deve conter rótulo com 
informações nutricionais, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 12 (doze) meses. Com 
registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 Kg. 
MONOPOL 

7,80 R$46,80 

22 19 8 6 3 1 Kg 

Chocolate em pó 50% cacau - sem adição de leite e 
derivados. Produto deverá ser entregue em 
embalagens plásticas ou caixas íntegras de 1kg, 
devidamente registrado e rotulado. Validade mínima 
de 10 (dez) meses. MONOPOL 

28,45 R$1.052,65 

23 22 8 7 3 2 Kg 

Café em pó - torrado e moído, com selo de pureza de 
pureza expedido pela ABIC, embalado à vácuo, com 
no mínimo 1 Kg. Prazo de validade não inferior a 12 
(doze) meses. IGUAÇU 

30,90 R$1.297,80 

24 10 8 4 2 1 Kg 

Doce de frutas cremoso - sabores uva, goiaba e 
morango. Produto deverá ser entregue em 
embalagens íntegras de 1 kg, devidamente registrado 
e rotulado. Validade mínima na entrega 10 (dez) 
meses. D. FRUTI / DA SERRA 

9,80 R$245,00 

25 94 12 31 11 6 Potes 

Doce de leite cremoso - tradicional, puro, feito com 
leite de vaca pasteurizado e/ou leite em pó. Sem 
glúten e amido. Embalagem de pote plástico de 400 
g, contendo informações nutricionais, ingredientes, 
data de fabricação, validade e lote. Validade mínima 
na entrega 10 (dez) meses. MUMU 

7,90 R$1.216,60 

26 41 10 14 5 3 Kg 

Margarina cremosa com sal - com ingredientes à base 
de óleo vegetal comestível, leite e seus constituintes, 
emulsificante lecitina de soja, contendo no mínimo 
60% de lipídeos. Embalagem plástica, tampa 
aluminizada, resistente, pote 1 Kg. Deve conter o 
registro no Ministério da Agricultura/SIF. Prazo de 
validade não deve ser inferior a 4 (quatro) meses. 
DUALIS 

11,90 R$868,70 

27 88 20 29 10 6 Unidade 

Ervilha em conserva - lata ou sachê de 170 g. Produto 
deverá ser entregue em embalagens íntegras, sem 
amassados, estufados ou com perfurações. 
Embalagem devidamente registrada e rotulada. 
Validade mínima na entrega 12 meses. PREDILECTA 

3,17 R$485,01 



 
 

28 88 20 29 10 6 Unidade 

Milho em conserva - lata ou sachê de 170 g. Produto 
deverá ser entregue em embalagens íntegras, sem 
amassados, estufados ou com perfurações. 
Embalagem devidamente registrada e rotulada. 
Validade mínima na entrega 12 meses. PREDILECTA 

3,59 R$549,27 

29 295 160 98 36 18 Unidade 

Extrato de tomate - lata ou sachê de 350 g. Produto 
deverá ser entregue em embalagens íntegras, 
devidamente registrado e rotulado. Validade mínima 
na entrega 12 meses. BONARE 

2,23 R$1.353,61 

30 60 8 20 8 4 Latas 

Sardinha ao molho de tomate - rica em ômega 3, 
proteína de alta qualidade e vitamina D, embalagem 
de 250 g. Produto deverá ser entregue em 
embalagens íntegras, sem amassados, estufados ou 
com perfurações. Embalagem devidamente 
registrada e rotulada. Validade mínima na entrega 12 
meses. 88 PESCADOR 

9,97 R$997,00 

31 63 24 21 8 4 Caixas 

Chá - caixas de 10 a 15 g, contendo 10 sachês, 
podendo variar os sabores entre camomila, erva doce 
e maçã. Produto deverá ser entregue em embalagens 
íntegras, devidamente registrado e rotulado. Validade 
mínima na entrega 12 meses. NOBEL 

2,63 R$315,60 

32 270 100 90 32 18 Unidade 

Suco de uva integral - variedade bordô, em frasco de 
vidro de 1,5 litros. Integral, elaborado apenas com 
uvas, sem adição de açúcar e sem conservantes. Não 
alcóolico e não fermentado. Embalagem contendo 
ingredientes, lote, data de fabricação e validade 
mínima de 1 ano. VALORE 

10,79 R$5.502,90 

33 92 30 30 12 5 Kg 

Mortadela sem gordura - fatiada, sem cubos de 
toucinho, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
característicos da espécie, acondicionado em 
embalagem de 1 kg, contendo informações da marca, 
selo de inspeção e prazo de validade não superior a 
2 (dois) meses da data de entrega. EXELSIOR 

12,99 R$2.195,31 

34 125 30 41 15 8 Kg 

Queijo mussarela - fatiado, elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa semidura, 
cor amarela clara, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado. Acondicionado em embalagem 
de 1 kg, contendo informações da marca, selo de 
inspeção e prazo de validade não superior a 2 (dois) 
meses da data de entrega. LATSUL 

38,39 R$8.407,41 

35 85 0 27 12 6 Kg 
Salsicha - tipo hot dog solta, sem corante, composta 
de carne de frango fresca, com condimentos 
triturados, misturados e cozidos. O produto não 

9,79 R$1.272,70 



 
 

deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou 
partes flácidas ou consistência anormal com indícios 
de fermentação. O produto deverá estar 
acondicionado em pacotes transparentes, rotulados e 
com identificação do SIF, ingredientes, informação 
nutricional, data de fabricação e validade do produto. 
Embalagem com lacre original do fabricante. 
Validade: 120 dias contados a partir da data de 
entrega. ITALLI 

36 224 200 75 28 13 Kg 

Coxa com sobrecoxa de frango - o produto deverá ser 
entregue congelado, em embalagens plásticas 
íntegras e individuais contendo de 1 a 3 kg. Selados 
pela indústria, contendo a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 
e carimbos oficiais de acordo com o Ministério da 
Agricultura SIF, SIP ou SIM/DIPOA). O período entre 
a data de fabricação do produto e a sua entrega não 
deverá exceder 30 dias. Prazo de validade após 
entrega: 10 dez) meses. SEARA 

9,45 R$5.103,00 

37 132 105 44 16 8 Kg 

Peito de frango com osso - o produto deverá ser 
entregue congelado, em embalagens plásticas 
íntegras e individuais contendo de 1 a 3 kg. Selados 
pela indústria, contendo a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 
e carimbos oficiais de acordo com o Ministério da 
Agricultura SIF, SIP ou SIM/DIPOA). O período entre 
a data de fabricação do produto e a sua entrega não 
deverá exceder 30 dias. Prazo de validade após 
entrega: 10 dez) meses. AURORA 

11,49 R$3.504,45 

38 33 50 11 4 2 Kg 

Carne bovina de segunda - carne fresca tipo paleta ou 
agulha, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com 
aspecto, cor e cheiro característicos. Acondicionada 
em embalagem plástica transparente atóxica e 
resistente. FRIGORÍFICO VIANNA 

24,90 R$2.490,00 

39 451 276 150 55 28 Kg 

Carne bovina moída de segunda - carne fresca tipo 
paleta ou agulha, sem gordura, sem pelanca, sem 
sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. 
Acondicionada em embalagem plástica transparente 
atóxica e resistente. FRIGORÍFICO VIANNA 

24,90 R$23.904,00 

40 90 100 30 11 5 Kg 

Carne suína, tipo paleta ou quarto, resfriada, sem 
capa de gordura, aspecto próprio, não amolecida ou 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprios. Acondicionada em 

12,90 R$3.044,40 



 
 

embalagem adequada, plástica transparente atóxica 
e resistente. BORUSIA 

41 77 10 26 10 4 Kg 

Linguiça mista - carne bovina e suína, sem 
condimentos fortes, em embalagem plástica flexível 
atóxica, resistente e transparente. Produto deve 
conter rótulo contendo identificação da empresa, 
registro no SIF/CISPOA/DIPOA, identificação da 
categoria ou tipo da carne, com data de fabricação e 
prazo de validade de 6 (seis) meses. PINETO 

17,50 R$2.222,50 

42 119 40 40 14 7 Dúzia 

Ovos - vermelhos de galinha, tamanho grande e 
padronizado, de 1ª qualidade, frescos, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas). Devem apresentar o carimbo do SIF, 
identificação do lote, data de fabricação e validade. A 
embalagem deve ser em caixas próprias para este 
fim, que estejam em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. AVICAMPO 

9,90 R$2.178,00 

43 101 100 33 12 6 Kg 

Cebola - aspecto físico em cabeça, in natura, 
tamanho médio, boa qualidade, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, sem presença de brotos. FRUTEIRA HENDLER 

3,90 R$982,80 

44 82 100 27 10 5 Kg 

Tomate paulista - Produto in natura de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica e resistente. FRUTEIRA HENDLER 

4,99 R$1.117,76 

45 96 80 31 12 6 Kg 

Batata inglesa - tipo comum, branca. Produto in 
natura de 1ª qualidade, lavada, tamanho médio 
uniformes, com casca inteira e sem ferimentos, brotos 
ou terra. O produto deve estar acondicionado em 
embalagem plástica, flexível, atóxica e resistente. 
FRUTEIRA HENDLER 

3,70 R$832,50 

46 4 2 1 0,5 0,5 Kg 

Alho - aspecto físico em cabeça, in natura, tamanho 
grande, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, 
sem presença de brotos. FRUTEIRA HENDLER 

20,00 R$160,00 



 
 

47 175 264 58 21 11 Kg 

Mamão formosa - produto in natura de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica e resistente. transparentes. 
FRUTEIRA HENDLER 

10,00 R$5.290,00 

48 66 80 22 8 4 Kg 

Melão espanhol - produto in natura de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica e resistente transparentes. 
FRUTEIRA HENDLER 

8,00 R$1.440,00 

49 509 352 170 62 30 Kg 

Maçã vermelha - tipo Nacional, Gala ou Fuji. Produto 
in natura de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem 
desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica e resistente. FRUTEIRA HENDLER 

5,00 R$5.615,00 

50 651 660 217 80 39 Kg 

Banana caturra - produto in natura de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica e resistente. FRUTEIRA HENDLER 

2,90 R$4.776,30 

51 158 264 53 19 10 Unidade 

Abacaxi caiano ou pérola - produto in natura de 1ª 
qualidade, apresentar grau médio de 
amadurecimento tal que lhe permita suportar a 
manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para o consumo, estar livre de 
enfermidades, isentos de sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência e qualidade. 
FRUTEIRA HENDLER 

5,00 R$2.520,00 

52 871 804 290 106 53 Litro 
Leite de vaca integral - leite fluído, integral, UHT, 
embalagem tipo Tetra Pack, aluminizada, com 
capacidade de 1 (um) litro. O produto deverá ter 

5,09 R$10.811,16 



 
 

 
 

Tabaí, 24 de março de 2023. 
 
 

 
MUNICÍPIO DE TABAÍ 

Arsenio Pereira Cardoso – Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 
CONTRATADO 

 

registro no Ministério da Agricultura, data de envase 
recente, data e validade e lote. DALIA / PIA 

53 863 504 288 105 52 Litro 

Bebida láctea sabor morango - Embalagem em sachê 
contendo 1 (um) litro, com informações nutricionais e 
lista de ingredientes, data de validade e lote, e ter 
registro no Ministério da Agricultura. BIOLATI 

3,39 R$6.142,68 

54 1.005 0 335 122 62 Litro 

Bebida láctea sabor chocolate- Embalagem em sachê 
contendo 1 (um) litro, com informações nutricionais e 
lista de ingredientes, data de validade e lote, e ter 
registro no Ministério da Agricultura. ELEGE 

5,60 R$8.534,40 

TOTAL GERAL: R$144.232,63 


