
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2021 –FMS

No dia 12 de novembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa MEGA MIX CRUZ 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Av. Silva Jardim, n° 325, Lojas 1 e 2 – Reginópolis – Silva Jardim/RJ,  
inscrita no CNPJ sob o nº 09.480.727/0001-98, neste ato representada pelo Sr. Felipe Pereira da Cruz, portador do documento 
de  identidade  nº  120981600  IFP/RJ,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº.  099.401.367-14, para eventual  aquisição  de  gêneros 
alimentícios (hortifruti) para atender o setor de Nutrição e Dietética da PMAM  – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do 
Pregão, na forma Presencial nº 33/2021 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 
12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata, respeitado o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei 8.666/93 e alterações. As 
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram 
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na 
consecução do objeto descrito acima, constante  do processo administrativo Nº 2385/2021 – FMS, regendo-se o mesmo 
pelas normas da Lei nº 10.520,  de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, 
Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, 
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, Decreto nº 2194 de 09 de julho de 
2020, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
ESTIMAD
A

V. UNIT. V. TOTAL

1
Abacaxi grande de 1º qualidade – tipo Perola, semi maduro, 
consistência firme, isento de fungos.

kg 792 R$ 3,55 R$ 2.811,60

2
Abóbora vermelha baiana de 1º qualidade; peso médio de 1kg 
íntegro consistência firme, casca lisa de fungos.

kg 2400 R$ 2,69 R$ 6.456,00

3 Abobrinha brasileira  verde extra AAA, casca lisa, tamanho de médio 
a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta de 
sujidade e objetos estranhos.

kg 1200 R$ 3,49 R$ 4.199,00

4
Agrião 1º qualidade, com folhas íntegra, livre  de fungos , 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

kg 480 R$ 5,69 R$ 2.731,20

5
Aipim médio extra AAA , tamanho de médio a grande, isento de 
fungos e sujidade.

kg 720 R$ 2,37 R$ 1.706,40

6
Alface Americano extra AAA, com folhas íntegra, livre  de fungos , 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

kg 384 R$ 3,48 R$ 1.336,32

7 Alface crespa  extra AAA  1º qualidade, om folhas íntegra, livre  de 
fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro 
uso.

kg 384 R$ 5,07 R$ 1.946,88

8
Alho de 1º qualidade grupo roxo, tipo especial, com rotulagem e 
prazo de validade (chinês n° 6)

kg 480 R$ 18,88 R$ 9.062,40

9
Banana prata  (grande) de 1ª qualidade, livre de fungos,maturação 
natural.

kg 1440 R$ 3,95 R$ 5.688,00

10 Batata inglesa lavada (extra) de 1ª qualidade, casca lisa, tamanho de 
médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta 
de sujidade e objetos estranhos.

kg 1920 R$ 3,55 R$ 6.816,00

11 Batata doce lavada (extra) de 1ª qualidade, casca lisa, tamanho de 
médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta 
de sujidades e objetos estranhos.

kg 1200 R$ 2,63 R$ 3.156,00

12 Beterraba de 1º qualidade, extra AAA  casca lisa, tamanho de médio 
a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta de 
sujidade e objetos estranhos.

kg 1440 R$ 2,87 R$ 4.132,80

13 Brócolis extra, livres de fungos, tamanho de médio a grande. japonês kg 480 R$ 5,99 R$ 2.875,20

14 Cebola branca extra AAA , 1º qualidade, casca integra, tamanho de kg 480 R$ 3,45 R$ 1.656,00



médio, isenta de fungos, consistência firme, embalada 
adequadamente.

15
Cenoura extra AAA média 1º qualidade, casca lisa, tamanho de 
médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta 
de sujidade e objetos estranhos.

kg 1440 R$ 2,97 R$ 4.276,80

16
Cheiro verde extra AAA  com folhas íntegra, livre  de fungos , 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

kg 240 R$ 12,49 R$ 2.997,60

17
Chicória extra AAA, com folhas íntegra, livre  de fungos , 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

kg 480 R$ 3,77 R$ 1.809,60

18
Chuchu extra AAA médio 1º qualidade, casca lisa, tamanho de 
médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta 
de sujidade e objetos estranhos.

kg 1440 R$ 2,64 R$ 3.801,60

19
Couve – tipo mineira tamanho de médio a grande 1ª qualidade, livre 
de fungos.

kg 480 R$ 5,45 R$ 2.616,00

20
Couve – flor graúda - tamanho de médio a grande 1º qualidade, livre  
de fungos .

kg 480 R$ 5,19 R$ 2.491,20

21
Espinafre com folhas íntegra, livre  de fungos , transportadas em 
sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

kg 480 R$ 3,13 R$ 1.502,40

22
Inhame extra AAA tamanho de médio a grande de 1º qualidade, livre  
de fungos .

kg 960 R$ 3,55 R$ 3.408,00

23
Hortelã com folhas íntegras, livres de fungos, transportadas em 
sacos plásticos transparentes de primeiro uso.

Kg 144 R$ 13,29 R$ 1.913,76

24 Jiló extra AAA médio de 1º qualidade, livre  de fungos . kg 720 R$ 5,42 R$ 3.902,40

25
Laranja pêra de 1º qualidade - peso médio 200g, casca lisa, livre de 
fungos.

kg 1440 R$ 2,51 R$ 3.614,40

26
Laranja (tangerina) Pokam 1º qualidade - peso médio 200g, casca 
lisa, livre de fungos.

kg 1440 R$ 3,19 R$ 4.593,60

27
Limão taiti extra AAA médio 1º qualidade - peso médio 60g, casca 
lisa, livre de fungos.

kg 100 R$ 3,40 R$ 340,00

28
Maçã gala extra de 1º qualidade, casca íntegra, consistência firme  
CAT 1.

kg 1440 R$ 7,19 R$ 10.353,60

29
Mamão Papaia  tamanho médio 1º qualidade - semi maduro, 
consistência firme, livre de fungos.

kg 960 R$ 5,52 R$ 5.299,20

30 Maxixe, casca firme, 1ª qualidade, livre de fungos kg 720 R$ 6,59 R$ 4.744,80

31 Melancia grande de 1º qualidade, peso médio 10 kg. kg 1920 R$ 2,08 R$ 3.993,60

32
Melão  amarelo tipo 6 de 1º qualidade - semi maduro, consistência 
firme.

kg 720 R$ 4,29 R$ 3.088,80

33

Ovos brancos de galinha, tamanho grande (extra) de primeira 
qualidade, frescos isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo, inspecionados pelo 
Ministério da agricultura, acomodados em cartelas  e embalados  em 
caixa contendo  60 unidades cada caixa de papelão lacrada.

Dz 480 R$ 5,48 R$ 2.630,40

34
Pimentão vermelho extra AAA tamanho médio a grande 1ª 
qualidade, livre de fungos.

kg 100 R$ 12,99 R$ 1.299,00

35
Pimentão verde extra AAA tamanho de médio a grande 1º qualidade, 
livre  de fungos .

kg 144 R$ 4,98 R$ 717,12

36 Quiabo extra AAA  1º qualidade, livre  de fungos . kg 720 R$ 5,52 R$ 3.974,40

37 Repolho extra AAA  de 1º qualidade – tipo liso, isento de fungos e kg 720 R$ 3,37 R$ 2.426,40



sujidade.

38
Repolho Roxo extra AAA  de 1º qualidade - isento de fungos e 
sujidade.

kg 480 R$ 5,69 R$ 2.731,20

39
Tomate  extra AAA  de 1º qualidade tamanho médio a grande, 
consistência firme; sem  sujidade, pele lisa, livre de fungos.

kg 960 R$ 5,11 R$ 4.905,60

40
Vagem manteiga 1º qualidade, casca lisa, tamanho de médio a 
grande, isenta de fungos e indícios de germinação; isenta de 
sujidade e objetos estranhos.

kg 480 R$ 6,65 R$ 3.192,00

41
Uva Rubi tamanho médio 1º qualidade – sem caroço, maduro, doce 
consistência firme, livre de fungos.

kg 240 R$ 12,59 R$ 3.021,60

TOTAL R$ 144.207,88

4 – ÓRGÃO     GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
4.1 – O FMS, na qualidade de responsável pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, será o órgão gestor do Registro de 
Preços.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de registro de preços caberão ao FMS, através dos 
servidores a serem designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do 
art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

Josiane Ferreira da Silva do Espírito Santo
                         SEMSA/FMS
                           Mat. 2877/0
                                Gestora

Mega Mix Cruz Distribuidora e Serviços EIRELI
Empresa


