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PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A Presidente da Comissão de Licitações, em cumprimento ao princípio da publicidade com base no Art 
61 § da Lei Federal, torna-se público que o município firmou a seguinte Ata de Registro de Preços. 

 
Ata Registro de Preços nº: 015/2021 
  
Processo nº: 047/2021                              Pregão Presencial nº: 020/2021 
 
Fundamento: art. 1º e 15 º da lei 10.520 de 17 de Julho de 2002. 
 

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE 
FORMA A AMENIZAR A FALTA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA ANTES PRESTADA PELA MERENDA 
NO PERÍODO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA-MG. 
 
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 18.582.375/0001-72 

ENDEREÇO: RUA CASTELO NUEVO, N°734, COQUEIROS, BELO HORIZONTE – MG, CEP: 30.881-212 

REPRESENTANTE: VICTOR GODINHO ARAUJO, CPF: 084.691.796-32 

Descrição Marca Unid. Qtd. Vlr Unit. Vlr Total 

KIT 1 MERENDA ESCOLAR: OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS 

EM UMA SACA PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, PERMITINDO O 

TRANSPORTE DA MESMA 

1-Arroz polido tipo 1, classe longo fino, não sendo permitido a mistura de classes, sem 

glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade 

e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g 

de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 

vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 

grãos íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 1 kg. 

(MARCA - TRYUMPHO – VLR. UNIT. R$ 4,15) 

2-Arroz polido tipo 1, classe longo fino, não sendo permitido a mistura de classes, sem 

glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade 

e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g 

de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 

vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 

grãos íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 2 kg. 

(MARCA - TRYUMPHO – VLR. UNIT. R$ 8,25) 

3-Feijão preto tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos 

inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos 

naturais maduros, limpos e secos. Embalagem de 1 kg. 

(MARCA - GOLDEN – VLR. UNIT. R$ 8,60) 

4-Óleo de soja refinado acondicionado em garrafa pet com 900 ml.  

(MARCA - VILA VELHA – VLR. UNIT. R$ 8,60) 

5-Açúcar cristal de 1ª contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser 

fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 

de detritos animais ou vegetais. Embalagem de 2 kg 

(MARCA - LAÇUCAR – VLR. UNIT. R$ 6,50) 

6-Leite UHT integral, embalagem de 1 litro, tetra pack, prazo de validade não inferior a 6 

meses a partir da entrega, informações nutricionais que deverá ser no mínimo de: valor 

energético 113 kcal, carboidratos 8,8g, proteínas 6g, gordura totais 6 g, gordura saturada 

4g, gordura trans: 0g, fibras alimentar: 0g, sódio: 138mg, cálcio: 230mg. 2 (duas) 

Embalagens de 1 (um) litro cada totalizando 2 litros. 

(MARCA – PORTO ALEGRE – VLR. UNIT. R$ 3,90) 

7-Farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, em embalagem polietileno atóxico, 

resistente, termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado com polietileno. 

Embalagem de 1 kg. 

(MARCA – DELLA – VLR. UNIT. R$ 3,00) 

8-Macarrão com ovos tipo espaguete. Prazo de validade não inferior a 90 dias da data de 

entrega. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 

pasteurizados, corantes naturais, urucum e cúrcuma. Informação nutricional: valor 

energético: 352kcal; carboidratos: 76g; proteínas: 12g; gordura totais: não consta; gordura 

CORDIAL UNID 2.700  R$    65,70   R$ 177.390,00  
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saturada: não consta; gordura trans: não gosta; fibra alimentar: 1,5g; sódio: não consta. 

Pacote com 500 g. 

(MARCA – DON SAPORE – VLR. UNIT. R$ 2,35) 

9-Extrato de tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio 

por porção, deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento 

defeituoso. 2 (duas) Embalagens de 340g. 

(MARCA – BONARE – VLR. UNIT. R$ 1,55) 

10-Linguiça pura – Suína, sem pimenta, resfriada, com prazo de validade impressa na 

embalagem com no mínimo 3 meses da data da entrega. Embalagem de 1kg. 

(MARCA – SEARA – VLR. UNIT. R$ 9,80) 

11-Fubá de milho tipo mimoso, embalagem primária própria intacta, constando a 

identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote 

e validade mínima de 180 dias após a data de entrega. Embalagem de 1kg.  

(MARCA – MILHARIL – VLR. UNIT. R$ 3,55) 

KIT 2 MERENDA ESCOLAR: OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS 

EM UMA SACA PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, PERMITINDO O 

TRANSPORTE DA MESMA 

1-Arroz polido tipo 1, classe longo fino, não sendo permitido a mistura de classes, sem 

glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade 

e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g 

de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 

vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 

grãos íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 1 kg.   

(MARCA - TRYUMPHO – VLR. UNIT. R$ 4,15) 

2-Arroz polido tipo 1, classe longo fino, não sendo permitido a mistura de classes, sem 

glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade 

e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g 

de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 

vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 

grãos íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 2 kg.  

(MARCA - TRYUMPHO – VLR. UNIT. R$ 8,25) 

3-Feijão preto tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos 

inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos 

naturais maduros, limpos e secos. Embalagem de 1 kg. 

(MARCA - GOLDEN – VLR. UNIT. R$ 8,60) 

4-Óleo de soja refinado acondicionado em garrafa pet com 900 ml  

(MARCA - VILA VELHA – VLR. UNIT. R$ 8,60) 

5-Biscoito de maisena sabor leite sem recheio, com os seguintes ingredientes: farinha de 

trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato 

de sódio, acidulantes, ácido láctico e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir 

de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado 

de conservação. 2 (duas) Embalagens de 400g.  

(MARCA - RACINE – VLR. UNIT. R$ 2,95) 

6-Leite UHT integral, embalagem de 1 litro, tetra pack, prazo de validade não inferior a 6 

meses a partir da entrega, informações nutricionais que deverá ser no mínimo de: valor 

energético 113 kcal, carboidratos 8,8g, proteínas 6g, gordura totais 6 g, gordura saturada 

4g, gordura trans: 0g, fibras alimentar: 0g, sódio: 138mg, cálcio: 230mg.2 (duas) 

Embalagens de 1 (um) litro cada totalizando 2 litros.  

(MARCA – PORTO ALEGRE – VLR. UNIT. R$ 3,90) 

7-Farinha de trigo com fermento especial produto obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor 

branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio. Embalagem 1kg. 

(MARCA – GLOBO – VLR. UNIT. R$ 3,30) 

8-Macarrão com ovos. Tipo parafuso. Prazo de validade não inferior 90 dias da data de 

entrega. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 

pasteurizados, corantes naturais, urucum e cúrcuma. Informação nutricional:Valor 

energético: 352kcal; carboidratos: 76g; proteínas: 12g; gordura totais: não consta; gordura 

saturada: não consta; gordura trans: não gosta; fibra alimentar: 1,5g; sódio: não consta. 

Pacote com 500 gramas.  

(MARCA – DON SAPORE – VLR. UNIT. R$ 2,35)   

CORDIAL UNID 2.700 R$    58,62 R$ 158.274,00 
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9-Extrato de tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio 

por porção, deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento 

defeituoso. 2 (duas) Embalagens de 340g. 

(MARCA – UNI – VLR. UNIT. R$ 1,55) 

10-Ovo de galinha tamanho médio de variação de peso entre 50 e 55g de cor branca, classe 

A sem defeitos, com registro do ministério da agricultura. 1 (uma) dúzia.  

(MARCA – MLP – VLR. UNIT. R$ 5,90) 

11-Sal refinado iodado embalagem de 1kg: especificação mínima do produto: com no 

mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno 

resistente e vedado. 1KG 

(MARCA – SAL LEVE – VLR. UNIT. R$ 0,67)   
Valor Total Adjudicado R$ 335.664,00 (trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais) 

 

Contratante: Município de Simão Pereira – MG; CNPJ:18.338.293/0001-87 Signatário Contratante: 
David Carvalho Pimenta 
 
Da Assinatura: 27 de maio de 2021 
 
Da Vigência da ata: 27 de maio de 2021 a 26 de maio de 2022 
 
 

 
 

 
Guido Gouvêa Cunha 

Presidente da Comissão de Licitação (Portaria nº 011/2021) 


