
Prefeitura Municipal de Goiânia

Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 099/2010

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 40039660/2010

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (café e açúcar), conforme condições e especificações estabelecidas no
Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

06.221.781/0001-20 - Moara Comércio de Café LTDA- ME

Avenida Senador Ramos Caiado N° 390 - Maracanã - Anápolis-GO - Cep: 75040320

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Pacote R$170.860,50R$4,3039.735 Café Rancheiro

01 Pcte 39.735 Café, em pó homogêneo, torrado e moído com selo ABIC e PQC de qualidade tipo "Gourmet", constituído por grãos de café 100
% arábica, dos tipos 2 e 4, segundo Classificação Oficial Brasileira, com ausência, de grãos com defeitos: pretos, verdes, ardidos, e
fermentados. Bebida Mole. No tocante à Nota de Qualidade Global, deverá o café apresentar-se na faixa 7,3 a 10 pontos. A classificação de
qualidade do café deverá ser comprovada por laudo técnico sensorial emitido nos últimos 60 dias por instituição especializada conforme ABIC
(laboratórios GAC, Ital, Carvalhaes ou compatível). Deverá apresentar ainda laudo microbiológico emitido por laboratório credenciado ao
Ministério da Saúde realizado nos últimos 60 dias. Produto acondicionado em embalagem a vácuo, em pacotes com 500 gramas, intactos, sem
vazamento e uniformes, com prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses, a contar da data da entrega pelo fornecedor, com registro da data
de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Não poderá ter, na entrega, mais de 60 (sessenta) dias de produzido. A
rotulagem e a embalagem devem estar de acordo com as apresentadas no registro ou notificação do produto, dentro do peso informado quando
da aquisição. Além disso, devem obedecer à legislação vigente (Resolução RDC 259, de 20/09/2002 e alterações posteriores). O volume/peso
encontrado na rotulagem deve corresponder ao encontrado no produto. Comprovação mediante laudo. O laudo deverá acompanhar a Proposta
de preço. Indicar a marca.

Valor Total: R$170.860,50Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

09.175.192/0001-41 - ISENILDA MARIA CHAVES UTO

Av. Genésio de Lima Brito, N° 163 -  Balneário Meia Pont - Goiânia-GO - Cep: 74590800

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

02 Pacote R$81.661,68R$2,6131.288 Cristal Valle

02 Pcte 31.288 Açúcar Cristal
1-Descrição do produto
Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores
e partículas estranhas.
2-Características do produto
2.1-Gerais
O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
2.2 - Microbiológicas
Coliformes a 45ºC/g(mL): máximo 10²
Salmonella sp/25g(mL): ausência
2.3 - Microscópicas
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.

2.4 - Físico - químicas
Sacarose: mínimo 99,3% p/p
Sulfios: ausente.
3 - Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 02 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
? Nome completo do alimento e tipo;
? Marca;
? Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
? Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
? Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
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? Sigla e no de registro em vigência no órgão competente;
4 - Observações
A data de fabricação e/ou embalagem do produto entregue deverá ser, no máximo, de 30 dias anteriores à chegada no almoxarifado.

Valor Total: R$81.661,68Quantidade de Itens: 1


