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ESTADO DO MARANHÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.728.420/0001-50 

Rua Cônego Nestor S/N -Centro-São Bernardo/MA 

CONTRA TO Nº 20200220008- CPL- PMSB/MA 
A TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 005/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020 
PROCESSO ADMINfSTRA TIVO Nº. 202001008 

CONTRA TO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO, A PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO 
BERNARDO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUN1CIP AL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO LADO 
A EMPRESA: MAURICIO & LUANA LTDA. 

A PREFEITURA MUNlCIPAL DE SÃO BERNARDO, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: 
30.728.420/0001-50 Rua Cônego Nestor S/N - Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Gestor DE EDUCAÇÃO Sr. RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO portador do RG: 91969798-4 SSP/MA e CPF: 099.156.133-34, brasileiro, residente e 
domiciliada na cidade Magalhães de Almeida-Ma, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes 
para celebrar com a empresa: MAURlCIO & LUANA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 25.329.948/0001-16, 
sediada na Rua Orlando Carvalho 5581 - Sala 03 - Santa Isabel - Teresina/PI, neste ato representada pelo 
Senhor: Maurício Portela Martins Brito Passos, portador da Carteira de Identidade Nº 2229034 SSP/PI e do 
CPF nº. 984.834.393-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP nº 005/2020, e 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202001008 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 005/2020 que 
se regerá pela Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

'. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO 
· ADMTNlSTRA TlVO Nº 202001008 - CPL-PMSB, tendo por objeto fornecimento de Gêneros alimentícios,
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da
Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inex.igiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA- no VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de RS: 467.565,00 ( quatrocentos e sessenta e sete mil
quinhentos e sessenta e cinco reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza
que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente 

licitação correrão por conta de Recursos: 

12.361.0832.2197.0000- manut. e func. do ensino fund. 40% 
339030 000 - Material de Consumo 
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola 
339030 000 - Material de Consumo 
12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação de jovens e adultos 
339030 000 - Material de Consumo 
12.36 l .0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educação 
339030 000 - Material de Consumo 

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSTMOS E SUPRESSÕES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
CÍ{PJi 30.728.42Ol0O01-50

Rua Cônego Nesbr S/N - Centm - São B€rnado/MA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitaq nas mesmas condições contmtuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25oá (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l' da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA . Do PRAzo DE !'IGÊNCIA
O presente contrato enaará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n" 8.66ô/93. e suas alterações

CLÁUSULA SEXTA . DA FIsCALAzAÇÃo
A fiscalização do Conrato seú efetuada por sewidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necesyário à regularização da faltâ do
fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTTMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota Íiscal correspondente aos produtos adquiddos j á a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAI'O PRIMEIRO - Os pagamenlos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
ransferência bancaÍia em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

PARTIGRAFO SEGUNDO - Qualquer eno ou omissão oconida na documentação hscal seú motiyo de

correção por paÍte da CONTRATADA e haverá, em decorrência. suspensão do prazo de pagamento ate que o
problema seja defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garanía por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Cenidão negaüva de debito CND. Bem como, manter

conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manteÍ, durante toda execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de húilitaçào e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO . A CONTRATANTD NãO pagaráj uros de mora por atraso no pagamento, cobrado
atraves de documentos não hiiôil, total ou parcia.lmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do pÍesente Contrato so poderá ser reajustado duÍante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

N NA-D BRIGA óns
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contÍato. Ao servidoÍ
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário
a regulaÍizaçõo das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADÀ, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
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Rua Cônego NestoÍ S/N - Centro - Sâo 8êrnaÍdo/MÀ

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCTN{A. DAs oBRIGACOES DA CoNTRATADA
O presente ContÍato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntÍegar os serviços objeto deste conlÍato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estritâ observância a sua propostâ e ao Anexo YI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necesúrios ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para úatar sobre o contrato e serviços. de segunda a

sexta-fei ra;
e) Cumprir flrelmente o estabelecido nas clausulas e condiÇões do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos re4uisitos, bem como da legislaÇão em ügor
paÍa perleita execução do conúato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conÍato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contÍato
e outros coÍTespondentes,
g) Responder pelos danos causados diretâmente a administràção ou a terceiros, deconentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secrelaria
Municipal de Administração,
h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o ójeto deste

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução.

D PRIMEIRA - AS PE
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos

artigos 8l a 88.

PARÃGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitârá a

CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do
fomecimento, ate o limite de 1fflo (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGIINDO - Além da multa indicada no parágrafo anlerior, a CONTRÁTANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

a) AdveÉênciâ;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de panicipação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, por pràzo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".
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Rua Cônego N€sbr S/N - CentÍo - São BêÍnardo/ MA

PARÁGRArO TERCEIRO - Apôs a aplicação de qualquer penalidade seú feira comunicação escrita a
CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA UNDA. DA RESCISÃO
A inexecução tolal ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contÍatuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do sewiço ou do fornecimento, nos prazos
esti pulados;
d) - o atraso injusüficado no início da obra, sewiço ou fomecimento,
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e previa comunicação à
CONTRATANTE;
0 - a subcontratâção total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou üansferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato,
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhaÍ e fiscalizaÍ a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administraçãot
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do
art. 67 desta Lei Federal n' 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da hnalidade ou da estrutura da

CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato;
l) - râzões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esá subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se Íefere o contrato:
m) - a supressão, por paÍe da CONTRATANTE. compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § l'do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escÍita da CONTRATANTE, poÍ prazo

zuperior a 120 (cenlo e vinte) diag salvo em caso de calamidade públic4 grave

perhrÍbação da ordem inlema ou gueÍra, ou ainda por repaidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que se.ia norma.lizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
deconentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
pernrÍbação da ordem inteÍna ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o diÍeito de

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contÍatual serão lormalmente moüvados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÀGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alineas'a' a'i' desta cláusula:
b) amigávet, por acordo entre as paÍtes, reduzidas a teÍmo no pÍocesso da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE: .n ,i ,,
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.

São Bemardo-MA, 20 de fevereiro de 2020

RAIMU CARV

RG: 91
CPF: 099.156.133-
Gestor da Seçre arr de E d ucaç ão
e Fundo de E
Contratante

u ção

Y)lou * {*í,t, W J,a,^ h,tl-o [*,,
MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ n". 25.329.948/0001-16
Maurício Portela Martins BÍito Passos
RC N" 2229034 SSP/PI
CPF n'.984.834.393-87
CONTRATADA

CPF

CPF

judicialmente, nos termos da legislaçào.

CLÁSULA DÉCTMA TERCEIRA. Do RECI]BIMENTo DoS PRoDUTo§
Os serviços deverão ser enEegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçament'árias, parte
integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objeto do contÍato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
sewiços que não satisflrzerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para seÍem conigidos, dentro do pÍazo estabelecidos entÍe as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A crirerio da hefeinfa Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2u vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. t7 da Lei no t.666D3;

CúSULA DÉCIMA QUTNTA - DAS ALTERÁÇÔES
Este contralo poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso pÍevisto no art. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciaÉ a publicaçào
em resumo, do presente Contato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do MaÍanhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

TESTEMUNHAS:
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VISTO:

Rua Cônego Nestor S/Í{ - Centro - São Bemardo/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO

CNPJ: 30.728.42OlO001-50

))(-)
P/

olooK
SR?

OBJETO MARCA FABRIC. UNID QUANT. VALOR UNIT VALOR
TOTAL

I Achocolatado em pó (ingredientes: âçúcar,
maltodextrina, ssl, leite em pó desnatado, soro
de leite em pó e enriquecido com vitaminas).
4009

Apti Apti
alimentos

Pacote 5.000 28.750.00

, Açúcar cristal com
organolépticas própÍiss,

características Olho
D'água

kg 3.750 1,80 14.250,00

.l Adoçrnte liquido dietético, em embalagem
contendo 1fi)ml. De 1'qualidade, devendo
conter â id€ntificaçâo do produto, marcs do
fâbricante, suas condições devem estâr de
acordo com a Resoluçtro 271105 da Anüsa.

MaÍatá Iíd.
Mâr.tá

Unid 250 450 1.125.00

I Alho, íntegÍos no tamanho e Íormatos
naturais, limpos e s€cos

Solia Sofia Kg 100 17,80 1.780,00

5 Arroz polido, classe longo fino, tipo l,
rendimento de dois e meio a três vezes. lsento
de mofos. odores eíranhos e sustâncirs
nocivas.

Celtâ Cevap Kg 10.000 ,1,05 40.500,00

6 Bebida láctea, fermentada, com polpa de
frutas, sabor morango ou frutas vermelhas,
em embalagem indiüdual de I litro, de acordo
com â legislação úqente.

Duas
Barras

Duas
Barras

Und 3.?50 8,70 32.625,00

7 Biscoito tipo cream crackeÍ, com íerinha
enriquecida e gordura vegetal
interisterificadr. Pâcote 4O0s. 3 em I

Kikos Piaui
Milhos

Pacote 7.500 ,1,60 34.500.00

8 Biscoito tipo maria, com íarinha enriquecidâ e
gordura vegetal interi sterificsdâ
caracteristicas organoléptisas. Pacote 4{Dg, 3
em1

Kikos Piauí
Milhos

Pacote 7.500 4,60 34.500.00

9 Café torrado e moído, embalagem com 23)g Puro Café Ind.
Maratá

Und 2.500 5,80 14.500.00

Coco ralado, polpa de coco desidratadr e
parcialme[te des€ngordurâda, deve
apresêntar coloração bÍanca e consistente
firme, sabor característico, sem sinais de
ranco ou âmarqo. Drcote de 100s.

Só coco Só Coco Pacote 3,40 4.250.00

1t Colorau em pó, constituído de corsnte naturâl
de urucum, isento de mofos, odores estranhos
e substânciâs nocivas. Pscote 1m g

São
Mârcos

Sío
Marcos

Pâcote 1.250 0,80 1.000.00

t2 Condimeúto em pó, constituído de pimentr do
reino, cominho e outros. Isento de mofos,
odores cstranhos e substâncias nocivas. Pacote
100 s

São
Marcos

Sâo
Marcos

Pacote l.250 0,85 1.062.50

l3 Extrato de tomate, embalagem com 2í)g Estêlla
D'ouro

Estella
D'Ouro

tind 2.500 t,75 4.375,00

l4 Ferinhr de arroz (flocão), isento de moíos,
odoÍes estranhos e de subslâncias nocivas,
Pscote 50Os.

Kifloclo Piauí
Milhos

Pâcote 3.750 2,60 9.750,00

l5 Farinha de mandiocs de boa qualidade, tipo
torrada, Dct. c/ 01ks

Celta Cevap Pct 3.750 6"10 24.000.00

tó Farinha de milho (flocno), isento de mofos,
odores estranhos e de substâncies nocivas,
Pscote 5009.

Kifloclo Piaui
Milhos

Pâcote 3.750 2,65 9.937,50

t7 Farinha de trigo sem íermento, pct. c/ 01kg Só Trigo §Í Trigo Pct 2.500 4,10 I1.750.00
l8 Fariíhâ Láctea, pâcote com 400g MarÂtá Ind.

Marstá
Pct 2.500 ,1,75 I1.t75,00

(
ú,-',;Í)ú/-

Convap

l.250
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19 Feijão tipo ol(tipo carioca), de l'qualidade
constituido de no mínirno de 909/0 a 9870 de
grãos íntegros no tamaÍho e formatos
nstuísis, limpos e secos.

Poty Cererlista
Sío

Francisco

9,40 2J.500,00

20 Feijío tipo 01, verde inaturr, constando no
mínimo 90olo de grlo na cor característica,
vâriedâde correspondente de tamanho e
formatos neturais, mâduros, limpos e secos,
Serí permitido o limite de 2yo de impurezas e
materiais estranhos, obedecendo à portarir
161 de24lt7ll 1 m.a.

Poty Cereslista
Sío

Prancisco

Kg 2.500 1AO 18,500,00

21 Iêitc em pó integral e nto instantfuieo,
enriquecida com ütaminas, isento de mofos,
odores estranhos e substâncias nociyas, pacoae
de 2ms.

Soberano Pacote 6.250 -{50 34.375,00

72 Leite em pó, zero lactose, enriquecidâ com
vitamin.s, isento de mofos, odores estrÀIlhos e
substâncias nocivas, embalasens de 380s.

Ninho Nestlê Und 1.000 l3*§0 13.500,00

23 Macarrão de sêmols sem ovos, ütaminado
tipo espaguete, ise[to de moÍos, odores
estrsrhos e substâncias nocivrs pacote de
5ms

Santa
Clara

Prodasa Pacote 7.500 3,20 24.000,00

21 MARCARINA. Embalagem: pote com 5m g,
com identificaçlo do produto. Identificaçâo de
fabricante, data de fabricsção e validade.de
acordo com a r€solução l2l78 dâ CNMA. O
produto devera ter registro no Miniíério ds
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Adorita M. Dias
Branco

Unid. t.000 4,09 4.090.00

25 Milho para canjica tipo 1 amarelo, contendo
807o de grâos íntegros preparados com
matéria prima sls, limpas, isenta de materiais
terrosos, p.rasitos e de detritos arimais ou
vegetais. Pacote de gx)e.

Sinhá Sinhá Pacote 3.750 3,50 13.125,00

26 Milho pera pipoca tipo I amarelo, contendo
807o de grâos ítrtegros preparados com
matéria prims sãs, limpas, iseíta de msteriris
terrosos. parrsitos e de detritos animais ou
vegetais, Pscote de Soog

Sinhá Sinhá Pacote 500 4,15 2.075.00

27 Milho verde em conservâ, lata com 3mg Do goiás Do Goiás sashe 2-500 2,60 6.500,00
2A Óleo de sojr rcfinâdo nío trâtrsgênico,

embalacem tiDo oet. 9{X) ml
Icoíort Icofort Garrafâ 1.250 6,10 7.625,00

29 Sal refinado, iodado Gustâvo kg 1.000 0,87 E70,00
30 Sardinha em conserva, embâlâgem de l25g Coqueiro Câmil

Alimentos
Und 5.000 3,80 19.000,00

3l Suco concentrado, sâbores variados,
embslasem com sü)ml

Granville Granülle Lnd 3.750 390 t.í.625,00

1' Vinagre, em grrrafa com íX)ml, de alcool Gota Ind.
MaÍâtá

Und 2.500 2,10 5.250,00

467.565,00

'Xl'a'W{t

FUÍ{DO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO
CÍtaPJ: 30.728.420/0001-5O

Rua Cônego Nestor S/N - Centro - São Bernardo/ MA

Kg 2.500

Agrilac

Gustavo
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