
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 003/2023 – Pregão Eletrônico Nº 059/2022.
FORNECEDOR REGISTRADO: WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP.
OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  (CARNES,  FRANGO  E  PEIXE)
DESTINADOS  A  ATENDER  ÀS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, através do Sistema de Registro de
Preços. 

LOTE 2 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO peça inteira congelada (entre
-10 e 25oc), com registro s.i.f. ou s.i.e. aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa,  cor própria  (vermelho vivo) sem manchas esverdeadas,  cheiro e
sabor  próprio,  com  ausência  de  sujidades,  parasitos,  larvas.  durante  o
processamento deverá ser realizado a aparagem (eliminação dos excessos de
gorduras  e  cartilagens  com  no  máximo  10%  de  gordura).  deverá  ser
acondicionada  em  embalagem  primária  plástica  transparente  a  vácuo,
flexível,  resistente,  atóxica,  adequada  para  uso  em  alimentos  contendo
informação nutricional, especificação do produto, data de vencimento e lote
estampado na embalagem, de acordo com a legislação vigente. embalagem
contendo  1  kg.  embalagem secundária:  em plástico  transparente,  flexível,
resistente, atóxico, adequado para uso em alimentos. validade mínima de 6
meses à contar da entrega. os caminhões de entrega deverão estar de acordo
com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 34.456 CARDEX R$ 25,24 R$ 869.669,44

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 869.669,44

LOTE 3 - COM RESERVAS DE COTAS PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO peça inteira congelada (entre
-10 e 25oc), com registro s.i.f. ou s.i.e. aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa,  cor própria  (vermelho vivo) sem manchas esverdeadas,  cheiro e
sabor  próprio,  com  ausência  de  sujidades,  parasitos,  larvas.  durante  o
processamento deverá ser realizado a aparagem (eliminação dos excessos de
gorduras  e  cartilagens  com  no  máximo  10%  de  gordura).  deverá  ser
acondicionada  em  embalagem  primária  plástica  transparente  a  vácuo,
flexível,  resistente,  atóxica,  adequada  para  uso  em  alimentos  contendo
informação nutricional, especificação do produto, data de vencimento e lote
estampado na embalagem, de acordo com a legislação vigente. embalagem
contendo  1  kg.  embalagem secundária:  em plástico  transparente,  flexível,
resistente, atóxico, adequado para uso em alimentos. validade mínima de 6
meses à contar da entrega. os caminhões de entrega deverão estar de acordo
com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 11.485 CARDEX R$ 25,24 R$ 289.881,40

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 289.881,40

LOTE 7 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE  BOVINA,  MÚSCULO  MOÍDO com  no  máximo  de  5%  de
gordura e livre de aparas,  congelado,  com aspecto firme, na cor vermelho
vivo.  isento  de  aponeuroses,  linfonodos,  glândulas,  cartilagens,  ossos,
grandes vasos,  coágulos,  tendões, peles e demais tecidos não considerados
aptos ao consumo humano. não é  permitida a  obtenção da carne moída a
partir da moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos, ou obtidas de
quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. não é permitida
a  obtenção  de  carne  moída  a  partir  da  moagem  de  miúdos  e  de  carne
industrial.  deverá  ser  acondicionada  em  embalagem  primária  plástica
transparente  à  vácuo,  flexível,  resistente,  atóxico  adequada  para  uso  em
alimentos contendo informação nutricional, especificação do produto, data de
vencimento  e  lote  estampado  na  embalagem de  acordo  com a  legislação
vigente.  embalagem  contendo  1  kg.  embalagem  secundária:  em  plástico
transparente, flexível,  resistente, atóxico,  adequado para uso em alimentos.
validade mínima de 6 meses à contar da entrega. os caminhões de entrega
deverão estar de acordo com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 36.466 CARDEX R$ 22,61 R$ 824.496,26

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 824.496,26

LOTE 8 - COM RESERVAS DE COTAS PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE  BOVINA,  MÚSCULO  MOÍDO com  no  máximo  de  5%  de
gordura e livre de aparas,  congelado,  com aspecto firme, na cor vermelho
vivo.  isento  de  aponeuroses,  linfonodos,  glândulas,  cartilagens,  ossos,
grandes vasos,  coágulos,  tendões, peles e demais tecidos não considerados
aptos ao consumo humano. não é  permitida a  obtenção da carne moída a
partir da moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos, ou obtidas de
quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. não é permitida
a  obtenção  de  carne  moída  a  partir  da  moagem  de  miúdos  e  de  carne
industrial.  deverá  ser  acondicionada  em  embalagem  primária  plástica
transparente  à  vácuo,  flexível,  resistente,  atóxico  adequada  para  uso  em
alimentos contendo informação nutricional, especificação do produto, data de
vencimento  e  lote  estampado  na  embalagem de  acordo  com a  legislação
vigente.  embalagem  contendo  1  kg.  embalagem  secundária:  em  plástico
transparente, flexível,  resistente, atóxico,  adequado para uso em alimentos.
validade mínima de 6 meses à contar da entrega. os caminhões de entrega
deverão estar de acordo com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 12.155 CARDEX R$ 22,61 R$ 274.824,55
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VALOR TOTAL DO LOTE R$ 274.824,55

LOTE 14 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO  congelada com registro s.i.f.  ou
s.i.e. aspecto próprio, firme, não amolecido e nem pegajosa, cor rosada, sem
manchas,  apresentando  cheiro  e  sabor  próprio,  isento  de  aponevroses,
sujidades, parasitos e larvas. durante o processamento deverá ser realizado a
aparagem (eliminação dos excessos de gorduras e cartilagens com no máximo
10% de gordura). deverá ser acondicionada em embalagem primária plástica
transparente  à  vácuo,  flexível,  resistente,  atóxico,  adequada  para  uso  em
alimentos, contendo informação nutricional, especificação do produto,  data
de  vencimento  e  lote  estampado  na  embalagem,  de  acordo  com  a  kg
legislação vigente.  embalagem contendo  1 kg.  embalagem secundária:  em
plástico  transparente,  flexível,  resistente,  atóxico,  adequado  para  uso  em
alimentos. validade mínima de 6 meses à contar da entrega. os caminhões de
entrega deverão estar de acordo com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 89.179 CARDEX R$ 15,13 R$ 1.349.278,27

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.349.278,27

LOTE 15 - COM RESERVAS DE COTAS PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO congelada com registro s.i.f. ou
s.i.e. aspecto próprio, firme, não amolecido e nem pegajosa, cor rosada, sem
manchas,  apresentando  cheiro  e  sabor  próprio,  isento  de  aponevroses,
sujidades, parasitos e larvas. durante o processamento deverá ser realizado a
aparagem (eliminação dos excessos de gorduras e cartilagens com no máximo
10% de gordura). deverá ser acondicionada em embalagem primária plástica
transparente  à  vácuo,  flexível,  resistente,  atóxico,  adequada  para  uso  em
alimentos, contendo informação nutricional, especificação do produto,  data
de  vencimento  e  lote  estampado  na  embalagem,  de  acordo  com  a  kg
legislação vigente.  embalagem contendo  1 kg.  embalagem secundária:  em
plástico  transparente,  flexível,  resistente,  atóxico,  adequado  para  uso  em
alimentos. validade mínima de 6 meses à contar da entrega. os caminhões de
entrega deverão estar de acordo com a cvs15, de 07 de novembro de 1991. 

KG 29.727 CARDEX R$ 15,13 R$ 449.769,51

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 449.769,51

ÓRGÃO  GERENCIADOR: SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  –
SEMDES.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME .
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2023.
SIGNATÁRIOS:  Márcia Cristina Fonseca Bezerra –  Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
Cristina  Lens  Bastos  de  Vargas  –  Secretária  Municipal  de  Educação  e  Weslem  Martins  da  Silva  –
Proprietário do Fornecedor.
PROCESSO: 75.340/2022.
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