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Município de Carrapateira
Jornal Oficial
Criado pela Lei Municipal nº. 115/98, de 14 de Fevereiro de 1998
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Jornal Oficial do Município–Ano XXI - Nº. 722 Carrapateira - PB, 15
de fevereiro de 2019

Atos do Poder Executivo

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
GABINETE DA PREFEITA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2019
Aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2019, na sede da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba,
localizada na Rua José Vieira - Centro - Carrapateira - PB, nos termos da
Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
004/2009, de 10 de Março de 2009, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas
legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada
no Pregão Presencial nº 00002/2019 que objetiva o registro de preços para:
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) MATERIAL DE LIMPEZA E DE
CONSUMO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS
SECRETARIAS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CARRAPATEIRA-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - CNPJ nº
08.924.003/0001-23.
VENCEDOR: CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 07.283.447/0001-64
ITE
MARC
QUAN P.UNI P.TOTA
ESPECIFICAÇÃO
UNID.
M
A
T.
T.
L
1 ACHOCOLATADO
UNIDADES
2500 6,00 15.000,0
EM PÓ - Na
0
embalagem
bem
vedada. Deve conter
açúcar,
cacau,
maltodextrina, sal,
aromatizantes,
vitaminas
e
minerais.
SEM
GLÚTEN.
A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número
do lote, quantidade
do produto e número
de
registro.
Fabricado de acordo
com a legislação do
CNNPA.
Deverá
apresentar validade

4

5

6

mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Embalagem
de
400g.
ÁCIDO
MURIÁTICO
Produto destinado
para
limpeza
e
desentupimento em
geral. Embalagem
de 1 litro.
AÇÚCAR
REFINADO
Acondicionado em
pacote
plástico,
íntegro, resistente,
vedado
hermeticamente. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência, número
do lote, data de
fabricação,
quantidade
do
produto,
deverá
apresentar validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega. De
acordo
com
a
resolução 12/78 da
cnnpa. Embalagem
de 01 Kg.
ÁGUA
SANITÁRIA 1 Litro
composição
química hidróxido
de sódio e carbonato
de sódio, princípio
ativo: hipoclorito de
sódio; teor de cloro
ativo de 2,0% à
2,5% p/p, aplicação
lavagem e alvejante
de
roupas,
banheiros, pias, tipo
comum.
ÁGUA MINERAL
NATURAL
–
EMBALAGEM
COM 500 ML
ALHO
EM
CABEÇA - unidade
com
aproximadamente
50gr inviolada, livre
de
insetos,
microorganismos ou
outras
impurezas
que
venham
a
comprometer
o
armazenamento e a
saúde humana. Com
entrega programada
na sede e distrito,
conforme
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LITRO

400

4,80 1.920,00

QUILOGRA
MA

5000

2,00 10.000,0
0

UNIDADES

3000

1,70 5.100,00

UNIDADES

300

1,00

300,00

QUILOGRA
MA

1000

0,80

800,00
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7

8

9

10

determinação
da
secretaria
de
educação,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do produto. Peso
EM 1 Kg.
AMACIANTE DE
ROUPA,
aspecto
físico
líquido
viscoso, fragrância
lavanda, aplicação
amaciante de artigos
têxteis, solúvel em
água,
de
tubo.
Embalagem com 2
litros.
AMIDO
DE
MILHO
COM
AROMA
NATURAL
DE
BAUNILHA
Enriquecido
com
vitaminas e mineral,
sabor
tradicional
data de fabricação.
A
embalagem
deverá
conter
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade
do produto, número
de registro, deverá
apresentar validade
mínima de 10 (dez)
meses a partir da
data de entrega.
Resolução CNNPA
nº 12, de 1978.
Embalagem
aproximada 500g.
ARROZ BRANCO
tipo 01 em pacote
plástico de 1 kg,
livre de impurezas,
embalagem
em
perfeito estado de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do
produto.
Embalagem com 1
Kg.
ARROZ
PARBOLIZADO
tipo 01 em pacote
plástico de 1 kg,
livre de impurezas,
embalagem
em
perfeito estado de
conservação,
apresentação,
integridade
e

11
UNIDADES

200

6,00 1.200,00

UNIDADES

200

2,00

400,00

12

13

QUILOGRA
MA

1200

2,70 3.240,00

QUILOGRA
MA

5000

2,40 12.000,0
0

14

consumo,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do
produto.
Embalagem com 1
Kg.
AVEIA em flocos,
100% natural, sem
aditivos
ou
conservantes,
em
caixa
com
aproximadamente
250g, com o selo da
Sociedade Brasileira
de
Cardiologia.
Acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem
com
200g.
BALDE PLÁSTICO
- de alta densidade
com alça em aço
zincado e resistência
a impactos, paredes,
fundo e encaixe de
alça reforçado, para
utilização variável
com capacidade de
15LT
BANHEIRA
INFANTIL,
fabricado
em
material
plástico
super
resistente,
tendo
sua
capacidade
aproximadamente 25
litros e suportando
aproximadamente
20Kg, sendo prática
e segura, Dimensões
do
Produto
20x46x75,
tendo
peso
aproximadamente
2.00.
Embalado
individualmente.
Tendo sua altura
com a embalagem
50,00cm.
BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA A base de farinha de
trigo com açúcar,
soro
de
leite,
gordura
vegetal
hidrogenada, aroma
e lecitina de soja,
enriquecido
com
vitaminas.
Embalagem
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UNIDADES

200

2,50

500,00

UNIDADES

100

8,00

800,00

UNIDADES

UNIDADES

50 23,00 1.150,00

2000

4,00 8.000,00
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15

16

17

18

individualizada em
papel celofane em
caixas de papelão a
data de fabricação
deverá estar em
local visível da
embalagem,
não
superior a 30 dias da
data de entrega, bem
como o prazo de
validade.
Embalagem
de
400g.
BISCOITO DOCE
TIPO
MARIA
TRADICIONAL em pacote de 400gr
livre de impurezas,
embalagem primaria
e
secundária
contendo 3 pacotes
em perfeito estado
de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do
produto.
Embalagem
de
400g.
BISCOTO DOCE
TIPO
MARIA
SABOR
CHOCOLATE - em
pacote de 400gr
livre de impurezas,
embalagem primaria
e
secundária
contendo 3 pacotes
em perfeito estado
de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do
produto.
Embalagem
de
400g.
BISCOITO DOCE
TIPO
PALITO
FINO - Embalagem
plástica, transparente
e
resistente,
contendo dizeres de
rotulagem, data de
fabricação, prazo de
validade, nome e
endereço fabricante.
Registro no SSAP.
Embalagem
de
400g.
BISCOITO
TIPO
CREAMCRACKER
INTEGRAL
salgado,
integral,
tipo água e sal,
contendo cloreto de

19
UNIDADES

2000

4,00 8.000,00

20
UNIDADES

2000

4,00 8.000,00

21
UNIDADES

100

3,20

320,00

UNIDADES

400

3,50 1.400,00
22

sódio em quantidade
que acentue o sabor
salgado, além dos
substancias normais
do
produto.
Embalagem
individualizadas em
papel celofane em
caixas de papelão.
Embalagem
de
400g.
BISCOITO
TIPO
CREAMCRACKER
TRADICIONAL salgado, tipo água e
sal, contendo cloreto
de
sódio
em
quantidade
que
acentue o sabor
salgado, além dos
substancias normais
do
produto.
Embalagem
individualizadas em
papel celofane em
caixas de papelão.
Embalagem
de
400g.
BISCOITO
SALGADO, ÁGUA
E
SAL.
Acondicionado em
embalagem
duplamente
protetora, original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem
de
400g.
CAFÉ - em pó
homogêneo,
embalado à vácuo,
torrado e moído,
com selo de pureza
ABIC, constituído
de grãos tipo 8
segundo a COB
(Classificação
Oficial Brasileira)
ou melhores, com no
máximo de 20% em
peso de grãos com
defeitos pretos e
verdes ou aderidos
PVA). Embalagem
de 250g.
CARNE BOVINA
FRESCA DE 1º
QUALIDADE
MOIDA e com
baixo percentual de
gordura (no máximo
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UNIDADES

1500

3,50 5.250,00

UNIDADES

800

3,50 2.800,00

UNIDADES

1200

4,50 5.400,00

QUILOGRA
MA

1000 18,00 18.000,0
0
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15%),
na
sua
composição
o
máximo permitido
de água é 3%
devendo
ser
obedecido
a
instrução normativa
nº 83, de 21 de
novembro de 2003
da secretaria de
defesa agropecuária
do ministério da
agricultura, pecuária
e abastecimento. O
produto deve estar
de acordo com as
características
organolépticas
próprias.
O
frigorifico deve ser
licenciado pelo SIF
(Selo de Inspeção
Federal) ou SIE
(Selo de Inspeção
Estadual) ou órgão
competente.
O
produto deverá ser
transportado
em
veículo
com
isolamento térmico e
equipamentos
de
produção de frio
respeitando
as
normas exigidas pela
ANVISA.
Rotulagem
de
acordo
com
a
legislação em vigor.
A data de entrega
não deve exceder a
15 dias da data da
fabricação.
Embalagem de 1 Kg.
23 CARNE BOVINA
SEM OSSO DE 1ª
QUALIDADE
(alcatra, chã de
dentro, coxão mole,
patinho,
lombo),
resfriada,
limpa,
aspecto: próprio da
espécie,
não
amolecida
nem
pegajosa cor: própria
da espécie, sem
manchas
esverdeadas
ou
pardacentas. Odor:
próprio tipo de
corte: característico
da peça conforme o
padrão descrito na
Portaria n° 5 de
8/11/88 e publicada
no
D.O.U.
de
18/11/88, Seção I.
embalada em saco
plástico transparente
e atóxico, limpo, não
violado, resistente,

QUILOGRA
MA

1000 17,00 17.000,0
0

que
garanta
a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo,
acondicionado em
caixas
lacradas.
Serão adotados os
critérios e padrões
estabelecidos
na
Resolução
RDC
n°.12,
02/01/01,
ANVISA/MS,
Anexo I, Grupo 5.
Item a publicada no
D.O.U. Seção I em
10/01/01.
A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar validade
mínima de 20 (vinte)
dias a partir da data
de
entrega
na
unidade requisitante.
Embalagem de 1 Kg.
24 CARNE BOVINA,
tipo músculo, sem
osso. Proveniente de
animais abatidos sob
inspeção veterinária.
Deve apresentar-se
livre de parasitas e
de
qualquer
substância
contaminante
que
possa alterar os
aspectos normais do
produto ou qualquer
aparato que venha
encobrir possíveis
alterações. Pode ser
congelado.
O
produto não deverá
apresentar
na
superfície umidade
ou ter indícios de
fermentação pútrida.
Apresentar amostra
e
ficha
técnica
assinada
pelo
responsável técnico
pelo
estabelecimento.
Embalagem de 1 Kg.
25 CARNE
DE
CHARQUE
1ª
QUALIDADE (no
máximo 10% de
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QUILOGRA
MA

500 12,00 6.000,00

QUILOGRA
MA

100 18,00 1.800,00
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gordura), embalada
em saco plástico
vácuo transparente e
atóxico, limpo, não
violado, resistente,
que
garanta
a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo,
acondicionado em
caixas lacradas. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar validade
mínima de 20 (vinte)
dias a partir da data
de
entrega
na
unidade requisitante.
Embalagem de 1kg.
26 CARNE DE SOL
BOVINA
SALGADA
curada,
seca,
embalada a vácuo,
em sacos plásticos
transparentes
e
atóxicos,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam
a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo.
A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto deverá =
apresentar validade
mínima
de
30
(trinta) dias a partir
da data de entrega na
unidade requisitante.
Embalagem de 1 kg.
27 CEBOLA BRANCA
- De 1ª Qualidade,
compacta e firme, a

28

QUILOGRA
MA

100 18,00 1.800,00

29

30

31

UNIDADES

400

3,50 1.400,00

granel em perfeito
estado
de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo, livre de
impurezas que a
tomem impropria ao
consumo,
com
entrega programada
na sede e distrito,
conforme
determinação
da
secretaria
de
educação,
com
validade mínima de
30 dias da entrega
do
produto.
Embalagem de 1 Kg.
CEBOLA ROXA De 1ª Qualidade,
compacta e firme, a
granel em perfeito
estado
de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo, livre de
impurezas que a
tomem impropria ao
consumo,
com
entrega programada
na sede e distrito,
conforme
determinação
da
secretaria
de
educação,
com
validade mínima de
30 dias da entrega
do
produto.
Embalagem de 1 Kg.
CERA
LÍQUÍDA
INCOLOR
–
Composta
de
emulsão
de
polietileno, polifilm,
coadjuvantes,
conservantes,
surfactantes,
aniônico
e
não
iônico, perfume e
água. Utilizado para
todos os tipos de
pisos. Embalagem
com 750 ml.
COLÔNIA
INFANTIL - sem
álcool
testada
dermatologicamente
acondicionado em
frascos de plásticos.
Embalagem de 500
ml.
COLORIFÍCO
constituído
de
matéria prima de
boa qualidade e
apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor
característico
do
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QUILOGRA
MA

400

4,00 1.600,00

UNIDADES

400

4,00 1.600,00

UNIDADES

100 10,00 1.000,00

UNIDADES

200

0,70

140,00
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32

33

34

35

produto. Contendo
no máximo 10% de
sal, de acordo com
as normas vigentes.
Deverá conter a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com dizeres de
rotulagem, data de
fabricação. Registro
no MS. De acordo
com
a
rdc
n°276/2005.
Embalagem
de
100g.
CONDIMENTO
MISTO – O tempero
deve ser constituído
de matéria prima de
boa qualidade e
apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor
característico
do
produto de acordo
com as normas
vigentes. Validade
de no mínimo 06 a
01 ano, com dizeres
de rotulagem, data
de fabricação. De
acordo com a rdc
n°276/2005.
Embalagem
de
100g.
CREME DE LEITE
INTEGRAL UHT textura homogênea,
branco
leitoso,
embalagem
tetra
pak. Acondicionado
em
embalagem
original
do
fabricante,
com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de
validade.
O
produto deverá ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Embalagem
de
200g.
CREME DENTAL
INFANTIL - em
Gel, Sabor Tutti
Frutti sem flúor
acondicionado em
tubos
plásticos.
Embalagem de 50g.
DESENGORDURA
NTE MULTIUSO –
Limpador de uso
geral
(multiuso),
tubo com 500 ml.
Utilizado
para
limpeza
azulejos,
plásticos
e

UNIDADES

200

0,90

180,00

36

UNIDADES

400

3,20 1.280,00

37

38

UNIDADES

100

5,00

500,00

UNIDADES

600

4,00 2.400,00

39

esmaltados, fogões e
superfícies laváveis.
Indicado
para
remover gorduras,
fuligem,
poeira,
marcas de dedos e
saltos, riscos de
lápis.
Aroma
campestre
e/ou
floral.
Sem
a
presença de amônia
na
composição.
Acondicionadas em
embalagens
de
papelão
devidamente
identificadas.
Embalagem
com
750 ml.
DESINFETANTE
PARA
PISO
–
Poderoso
desinfetante a base
de quaternário de
Amônio,
eficaz
contra
bactérias
gram-positivas
e
gram-negativas
e
microorganismos.
Biodegradável com
aroma, ideal para
lavagens de pisos,
paredes, sanitários
etc,
Bactericida.
Para diluição de
aproximadamente
1/250. Embalagem
com 2 Litros.
DESODORIZADO
R
DE
AR
Desodorizador
de
ambientes:
com
álcool desodorizado,
com
álcool
desodorizado,
emulsionante,
essência, ph 6,5 a
7,5.
Embalagem
com 400Ml.
DETERGENTE DE
PISO – Detergente
superconcentrado,
desengordurante,
com alto poder
umectante
e
emulsionante, o que
facilita a quebra da
tensão superficial,
ph 10,0 – 11,5.
DILUIÇÃO: 1/100.
Embalagem com 2
litros
DETERGENTE
NEUTRO
PARA
LAVAR LOUÇAS hiper
concentrado
que
contém
substâncias aniônica.
Contem tensoativo
biodegradável.
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UNIDADES

500

4,50 2.250,00

UNIDADES

200

7,00 1.400,00

UNIDADES

400

5,00 2.000,00

UNIDADES

3000

1,70 5.100,00
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40

41

42

43

44

Indicado na prelavagem e lavagem
manual de utensílios
em geral, tais como
copos,
pratos,
talheres, bandejas e
outros. Embalagem
com 500 ml.
DISPLAY
DE
CALDO
DE
CARNE
–
Embalagem
DISPLAY
DE
CALDO
DE
FRANGO
Embalagem
sem
violações, livres de
insetos,
microorganismos, ou
outras
impurezas
que
venham
a
comprometer
seu
armazenamento.
.
Embalagem
contendo com 24
unidades de 19
gramas cada.
DOCE
DE
BANANA
EM
TABLETE - Em
embalagem primaria
e
secundária.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução
Normativa nº 09/78
da
ANVISA.
Embalagem primária
com 300 g com 10
unidades cada.
DOCE DE GOIABA
EM TABLETE - Em
embalagem primaria
e
secundária.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução
Normativa nº 09/78
da
ANVISA.
Embalagem primária
com 300 g com 10
unidades cada.
DOCE DE LEITE
PASTOSO - isento
de
sujidades,

UNIDADES

200

8,00 1.600,00
45

UNIDADES

500 10,00 5.000,00

46
PACOTES

1000

2,00 2.000,00

47

48

PACOTES

1000

2,00 2.000,00

49

PACOTES

200

3,80

760,00

parasitas e larvas,
com aspecto, cor,
odor
e
sabor
próprios,
acondicionados em
potes de 400 gr, com
validade mínima de
10 meses a partir da
sua data de entrega.
Embalagem de 400g
ESCOVA DENTAL
INFANTIL - com
cerdas hipermacias,
para massagear e
limpar as gengivas e
dentes de crianças.
Embalado
individualmente
contendo todas as
descrições
de
fabricante, validade,
e composição na
embalagem.
Embalagem com 1
unidade.
ESCOVA
DE
VASO SANITÁRIO
– Constituído de
cabo plástico de 30
cm com cerdas de
sintéticas,
com
suporte. Embalagem
com 1 unidade.
ESPONJA DE AÇO
- Esponja de lã de
aço para limpeza,
pacote deverá ter 8
unidades. Feita de
aço carbono na
embalagem deverá
ter número do lote e
data de fabricação e
prazo de validade.
ESPONJA DUPLA
FACE - Esponja
para limpeza dupla
face sintética, dupla
face, um lado em
espuma poliuretana
e outro em fibra
sintética
abrasiva,
nas medidas 110mm
x 75mm x 20 mm.
Embalagem com 1
undade.
EXTRATO
DE
TOMATE - Extrato
de tomate simples,
concentrado,
produto resultante da
concentração
da
polpa de tomate por
processo
tecnológico,
preparado
com
frutos
maduros
selecionados, sem
pele, sementes e
corantes artificiais,
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UNIDADES

100

4,00

400,00

UNIDADES

100

6,00

600,00

UNIDADES

500

1,20

600,00

UNIDADES

2000

0,60 1.200,00

UNIDADES

500

2,00 1.000,00
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isentos
de
fermentações,
sujidades e outros
materiais estranhos,
acondicionados em
embalagem primária
sachê,
validade
mínima de 11 meses
a partir da entrega
do
produto.
Embalagem
de
340g.
50 FARINHA
DE
MANDIOCA - tipo
quebradinha
de
primeira qualidade,
com
1
kg.
Acondiciona
em
embalagem
de
polipropileno
transparente
com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem com 1
KG
51 FARINHA
DE
MILHO
EM
FLOCOS
PARA
CUSCUZ - grandes,
amarelos, sem sal,
embalada
em
pacotes
plásticos,
transparentes,
limpos,
não
violados, resistentes.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade
do
produto
e
atender.
Validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega. De
acordo
com
a
resolução 12/78 da
cnnpa. Embalagem
de 500g.
52 FARINHA
DE
MANDIOCA - Fina,
branca,
crua,
embalada
em
pacotes
plásticos,
transparentes,
limpos,
não
violados, resistentes,
acondicionados em
fardos.
A
embalagem deverá

UNIDADES

UNIDADES

QUILOGRA
MA

100

5000

100

4,00

400,00

0,70 3.500,00

3,50

350,00

conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade
do produto. Deverá
apresentar validade
mínima
de
05
(cinco) meses a
partir da data de
entrega. De acordo
com a resolução
12/78 da cnnpa.
Embalagem com 1
KG
53 FARINHA
DE
TRIGO
COM
FERMENTO - a
base de trigo moído,
ferro e ácido fólico
(vitamina
B9),
glúten, Tipo 1, cor
branca, isento de
sujidades, parasitas,
lavas, mofo e outros
contaminantes.
Acondicionados em
sacos
plásticos,
transparente
e
atóxicos, limpos não
violados.
Embalagem de 1 Kg.
54 FARINHA
DE
TRIGO
SEM
FERMENTO
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem de 1Kg.
55 FARINHA
DE
MILHO
EM
FLOCOS - grandes,
amarelos, sem sal,
embalada
em
pacotes
plásticos,
transparentes,
limpos,
não
violados, resistentes.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade
do
produto
e
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QUILOGRA
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400

3,50 1.400,00

QUILOGRA
MA

400

3,20 1.280,00

UNIDADES

2000

1,20 2.400,00
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atender.
Validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega. De
acordo
com
a
resolução 12/78 da
cnnpa. Embalagem
de 500g.
56 FLOCOS
DE
CEREAIS
PARA
ALIMENTAÇÃO
INFANTIL
Alimento a base de
farinha de trigo
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
açúcar, amido, sais
minerais, vitaminas,
sal
e
aveia,
acondicionado em
recipiente de folha
de flandres, íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente
e
limpo,
de
peso
líquido.
A
embalagem deverá
conter externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
de registro, deverá
apresentar validade
mínima de 10 (dez)
meses a partir da
data de entrega.
Resolução CNNPA
nº 12, de 1978.
Embalagem de 400
g.
57 FLOCOS
DE
CEREAIS
TIPO
FARINHA
LÁCTEA - Trigo,
cevada, aveia. Fonte
de vitaminas e ferro.
Acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem
com
200g.
58 FEIJÃO
CARIOQUINHA
TIPO 1 - Classe
carioquinha,
em
sacos
plásticos
transparentes, isento

UNIDADES

UNIDADES

QUILOGRA
MA

300

500

1500

2,00

600,00

3,50 1.750,00

4,00 6.000,00

de sujidades, não
violados, resistentes.
Acondicionados em
fardos lacrados. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, quantidade
do
produto.
O
produto
deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega. De
acordo
com
a
resolução 12/78 da
cnnpa. Embalagem
com 1 Kg
59 FEIJÃO
PRETO
TIPO 1 - Embalado
em sacos plásticos,
transparentes, isento
de
sujidades,
resistentes,
acondicionados em
fardos lacrados. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade
do produto. Deverá
apresentar validade
mínima
de
05
(cinco) meses a
partir da data de
entrega. De acordo
com a resolução
12/78 da cnnpa.
Embalagem com 1
Kg.
60 FILÉ DE FRANGO
SEM
OSSO
Apresentar-se
congelado em fatias
com cerca de 170 g
cada, embalado em
saco
plástico
transparente,
atóxico, limpo, não
violado, resistente,
que garantam a
integridade
do
produto.
Acondicionados em
caixas lacradas. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
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QUILOGRA
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5,00 1.500,00

2000 12,00 24.000,0
0
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61

62

63

64

Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar validade
mínima
de
30
(trinta) dias a partir
da data de entrega.
Embalagem com 1
Kg
FLANELA
DE
TECIDO
de
algodão,
para
limpeza,
com
comprimento 40 de
largura x 61 cm.
Unidade.
FOLHA
DE
LOURO
embalagem deverá
declarar a nome do
fabricante, endereço
e data de fabricação
e validade (mínima
de seis meses a
contar da data de
entrega) e registro
no
órgão
competente.
Embalagem 100g.
FRANGO
BRANCO INTEIRO
- Sem pescoço, com
miúdo, congelado,
temperado,
apresentando peso
médio de 6 a 8Kg
embalado em saco
plástico
transparente,
atóxico, limpo, não
violado, resistente,
que garantam a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo,
acondicionados em
sacos de ráfia ou
caixas lacradas. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar validade
mínima
de
30
(trinta) dias a partir
da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.
FRANGO - COXAS

UNIDADES

300

3,00

900,00

UNIDADES

50

2,00

100,00

QUILOGRA
MA

1000

QUILOGRA

1000

6,80 6.800,00

6,50 6.500,00

E SOBRECOXAS Corte de frango tipo
coxa e sobre coxa,
de 1 qualidade,
congelados,
embalagem
apresentando peso
de 1 Kg, embalado
em saco plástico
transparente,
atóxico, limpo, não
violado, resistente,
que garantam a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo,
acondicionados em
sacos de ráfia ou
caixas lacradas. A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar validade
mínima
de
30
(trinta) dias a partir
da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.
65 GOMA
DE
MANDIOCA - a
base de fécula de
mandioca, hidratada,
sem
sal,
conservantes
e
Glúten.
A
embalagem
inviolada,
sem
contaminantes,
impurezas,
microorganismos ou
outros
contaminantes. Nela
deverá
conter
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
de registro, deverá
apresentar validade
mínima
de
30
(trinta) meses a
partir da data de
entrega. Resolução
CNNPA nº 12, de
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600

4,80 2.880,00
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66

67

68

69

1978. Embalagem
com 1 Kg.
GUARDANAPO
EM
FOLHA
DUPLA, na cor
branca,
medindo
aproximadamente
33x33cm.
Embalagem
50
folhas.
HASTES
FLEXIVEL - com
pontas de algodão,
composição hastes
de
polipropileno,
algodão
hidrofilisado tratado
com
carboximeticulose e
bactericida.
Embalagem com no
mínimo 75 hastes.
INSETICIDA
AEROSOL – de isso
doméstico, inodoro,
a base de água, para
moscas, mosquitos e
baratas. Embalagem
com no mínimo de
300ml.
IORGUTE
DESNATADO
Sabores
variados,
com
consistência
cremosa ou líquida,
acondicionada
embalagem plástica.
Ingredientes
obrigatórios:
leite
desnatado e/ou leite
desnatado
reconstituído, leite
em pó desnatado e
fermento
lácteo,
polpa
de
fruta,
fermento lácteo, e
estabilizantes, sem
glúten.
A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF.
Validade mínima de
20 (vinte) dias a
partir da data de
entrega. Embalagem
de no mínimo 900
gr.

UNIDADES

500

3,00 1.500,00

UNIDADES

100

2,00

200,00

UNIDADES

200

7,00 1.400,00

UNIDADES

500

6,00 3.000,00

70 IORGUTE
INTEGRAL
Ingredientes: leite
padronizado ou leite
padronizado
reconstituído
e
culturas lácteas. Não
contem
glúten.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura
SIF/DIPOA sob nº
0051/2630.
Embalagem de no
mínimo 900 gr.
71 LEITE
CONDENSADO composto de leite
desnatado, açúcar e
lactose (tradicional);
de
consistência
cremosa e textura
homogênea;
validade mínima 10
meses a contar da
entrega
acondicionada em
lata ou tetra pack.
Embalagem de 395
gr.
72 LEITE DE COCO,
homogeneizado,
pasteurizado,
tradicional,
com
reduzido teor de
gordura, com 500
ml. Acondicionado
em
embalagem
original
do
fabricante,
com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem com 1
litro.
73 LEITE EM PÓ
DESNATADO
instantâneo, 0% de
gordura
em
recipiente,
sem
lesões, em perfeito
estado
de
conservação.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de
validade.
O
produto deverá ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
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UNIDADES

1000

5,00 5.000,00

UNIDADES

500

3,50 1.750,00

UNIDADES

100

2,00

UNIDADES

1000

200,00

4,50 4.500,00
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74

75

76

77

78

Ministério da Saúde.
Embalagem
com
200 gramas.
LEITE
PÓ
INTEGRAL
adicionado
de
vitaminas
e
nutrientes em pacote
de
200
g.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de
validade.
O
produto deverá ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Embalagem
com
200 gramas.
LEITE
LONGA
VIDA INTEGRAL
UHT – esterilizado,
longa
vida,
em
embalagens
tetra
pak, e reembalados
em
caixas
de
papelão com 12
unidades.
A
embalagem
deve
conter o registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem de 1
litro.
LEITE
LONGA
VIDA
DESNATADO UHT
– esterilizado, longa
vida, em embalagens
tetra
pak,
e
reembalados
em
caixas de papelão
com 12 unidades. A
embalagem
deve
conter o registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem de 1
litro.
LENÇO DE PAPEL
- na cor branca,
medindo
aproximadamente
22x22cm.
Embalagem
com
100 folhas.
LIMPADOR
DE
USO GERAL (multiuso), utilizado
para
limpeza
azulejos, plásticos e
esmaltados, fogões e
superfícies laváveis.
Indicado
para

UNIDADES

1800

3,80 6.840,00

79

UNIDADES

1500

3,00 4.500,00

80

UNIDADES

800

2,80 2.240,00

81

82

83
UNIDADES

500

1,00

500,00

UNIDADES

800

4,00 3.200,00

remover gorduras,
fuligem,
poeira,
marcas de dedos e
saltos, riscos de
lápis.
Aroma
campestre
e/ou
floral.
Sem
a
presença de amônia
na
composição.
Acondicionadas em
embalagens
de
papelão
devidamente
identificadas.
Embalagem com no
mínimo 250 Ml.
LIMPADOR
DE
VIDROS - utilizado
para limpeza vidros,
espelhos
e
superfícies
espelhadas. A base
de
álcool,
com
aroma
agradável,
sem a presença de
amônia
na
composição.
Acondicionadas em
embalagens plásticas
devidamente
identificadas.
Embalagem com no
mínimo 250 ml.
LIXEIRA
PLÁSTICA - em
plástico reforçado,
com tampa solta,
capacidade
100
litros, preta.
LIXEIRA
PLASTICA COM
TAMPA
em
plástico reforçado,
com tampa solta,
capacidade 60 litros,
preta.
LIXEIRA
PLASTICA - em
plástico reforçado,
sem
tampa,
capacidade 10 litros,
preta.
LUSTRA MÓVEIS
LÍQUIDO
utilizado
para
limpeza
de
superfície
de
madeira e moveis
em
geral.
Com
aroma agradável e a
base de emulsão de
ceras.
Acondicionadas em
embalagens
de
plástico
e
reembaladas
em
caixas de papelão
devidamente
identificadas.
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UNIDADES

500

4,90 2.450,00

UNIDADES

100

8,00

UNIDADES

100 12,00 1.200,00

UNIDADES

100

5,90

UNIDADES

400

4,70 1.880,00

800,00

590,00
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Embalagem com no
mínimo 200 ml
84 MACARRÃO TIPO
PARAFUSO
Tendo
como
composição básica:
Sêmola de trigo,
contendo vitamina
A, Complexo B e
ferro. Embalagem
transparente
e
incolor,
termosselada, com
rótulo de acordo
com a legislação
vigente, declarando
pelo menos, marca,
nome e endereço do
fabricante,
lote,
prazo de validade
(mínima de seis
meses a contar da
data de entrega do
produto), peso e
registro no órgão
competente.
Embalagem de 500g
85 MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE
Tendo
como
composição básica:
Sêmola de trigo,
contendo vitamina
A, Complexo B e
ferro. Embalagem
transparente
e
incolor,
termosselada, com
rótulo de acordo
com a legislação
vigente, declarando
pelo menos, marca,
nome e endereço do
fabricante,
lote,
prazo de validade
(mínima de seis
meses a contar da
data de entrega do
produto), peso e
registro no órgão
competente.
Embalagem
com
500g.
86 MAIONESE
tradicional, 0% de
gordura trans, sache
de
200
g.
Acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Embalagem
com
400gr

UNIDADES

500

4,00 2.000,00

UNIDADES

3500

1,50 5.250,00

UNIDADES

100

5,00

500,00

87 MAMADEIRA com
aproximadamente
250 ml, descrição do
produto:
Gargalo
Ultra-Higienico sem
Bordas ou Rebarbas
Cortantes, não retém
resíduos alimentares.
Bico
Universal
Colorido de Silicone
Atóxico,
Antialérgico,
inodoro,
insipido,
transparente e fácil
de limpar. Não mela,
mesmo após o uso
continuo.
Mamadeiras
de
acordo NBR 13.793,
Testado e aprovado
por
laboratórios
acreditados
pelo
CGCRE- Inmetro,
embalado
individualmente
todas
essas
descrições deverão
estar gravado na
embalagem,
Conteúdo
da
Embalagem: Frasco,
Capuz, tampa e
Disco
em
Polipropileno, Bico
de Silicone.
88 MARGARINA
vegetal, com no
mínimo 60% de
lipídeos e de gordura
trans,
primeira
qualidade,
embalagem (pote) de
03
kg.
Acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto
deverá ter registro
no Ministério da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Embalagem de 500g
89 MILHO
PARA
MUNGUZÁ
embalagem
de
polietileno atóxico,
termosselada, isenta
de mofo ou bolores,
odores estranhos e
substâncias nocivas.
A
embalagem
primária
deverá
declarar a marca,
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UNIDADES

80

UNIDADES

1000

UNIDADES

500

6,00

480,00

3,50 3.500,00

1,80

900,00
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90

91

92

93

nome e endereço do
fabricante,
peso
líquido, prazo de
validade,
lote,
número do registro
no
órgão
competente.
Embalagem
de
500g.
MILHO
PARA
PIPOCA, embalados
em plástico atóxico,
transparente
e
incolor,
termosselada, isenta
de mofo ou bolores,
odores estranhos e
substâncias nocivas.
A
embalagem
primária
deverá
declarar a marca,
nome e endereço do
fabricante,
peso
líquido, prazo de
validade,
lote,
número do registro
no
órgão
competente.
Embalagem 500g
MILHO VERDE cozido em conserva
de salmora (água e
sal). A embalagem
do produto deve
conter registro da
data de fabricação,
peso e validade
estampada no rótulo,
com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de
validade.
O
produto deverá ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Embalagem com no
mínimo 230g.
ÓLEO DE SOJA –
Embalado
em
recipiente plástico
resistente,
tipo
garrafa,
lacrada,
transparente
e
incolor,
rotulada
segundo legislação
vigente, declarando
marca,
nome
e
endereço
do
fabricante,
lote,
prazo de validade,
conteúdo líquido e
registro no órgão
competente.
Embalagem de 900
ml.
OVO BRANCO DE
GALINHA- branco,

UNIDADES

300

1,50

450,00

94

UNIDADES

1000

1,50 1.500,00

95

96

UNIDADES

1000

4,00 4.000,00

CAIXAS

1500

8,00 12.000,0
0

97

íntegros
(sem
rachaduras) e sem
sujidades na casca –
embalagens
ou
bandejas
que
contenham data da
classificação
e
validade – produtos
com no máximo 05
dias de classificação.
Registro no órgão
competente.
Emalagem com 30
unidades.
PANO DE CHÃO alvejado
em
algodão,
com
costuras laterais, alta
absorção
de
umidade, tamanho
equivalente a um
saco de açúcar de 50
kg vazio, medindo
aproximadamente 60
x 80 cm, gramatura
de 22 de batida, peso
7.450
aproximadamente de
200gr.
PANO DE PRATO
– em 100% algodão,
com
costuras
laterais,
alta
absorção
de
umidade, medindo
aproximadamente 60
x 40 cm.
PÃO DE FORMA produzido de acordo
com as boas práticas
de manipulação de
alimentos. Sem uso
de conservantes ou
outros aditivos de
uso
industrial.
Fatiados
horizontalmente,
embalados
em
plástico
atóxico
transparente
e
incolor, isenta de
mofo ou bolores,
odores estranhos e
substâncias nocivas.
A
embalagem
deverá declarar a
nome do fabricante,
endereço e data de
fabricação
e
validade,
ingredientes e/ou as
informações
nutricionais.
Embalagem
contendo
aproximadamente
500 gramas.
PÃO TIPO HOT
DOG - Formato
fusiforme
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UNIDADES

800

3,00 2.400,00

UNIDADES

600

1,50

PACOTES

600

4,00 2.400,00

PACOTES

1500

4,00 6.000,00

900,00
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característico com
aproximadamente
30g à unidade com
adição
de
sal,
composto de farinha
de trigo especial,
água, sal, e fermento
químico.
Deverão
ser acondicionadas
em
sacos
de
polietileno atóxico,
resistente
e
transparente
de
forma que o produto
seja
entregue
íntegro. O produto
deverá
apresentar
validade mínima de
24
horas
após
entrega. Embalagem
contendo
aproximadamente
500 gramas.
98 PAPEL
HIGIÊNICO - cor
branca,
não
reciclado,
macio,
absorvente,
folha
dupla,
picotado,
neutro, rolos com 30
m de comprimento e
10 cm de largura.
Unidade com 4
rolos.
99 PAPEL TOALHA
INTERFOLHA
branca, absorvente,
para secagem de
mãos e utensílios
medindo aprox. 21
X 22 cm, 2 dobras.
Embalagem
com
aproximadamente
2.400 fls.
100 PASTILHA
SANITÁRIA
–
pedra sanitária com
suporte
plástico,
com no mínimo
25gr, com fragrância
de lavanda, floral ou
campestre, devendo
a pedra ser embalada
em saco plástico
lacrado e este em
caixa
individual
contendo
informações sobre o
produto, constando
prazo de validade, a
data de entrega a
fabricação
não
poderá ser superior a
6
meses.
Com
registro
ou
notificação válidos
na
ANVISA.
Embalagem com 01
unid.
101 POLIDOR
DE

UNIDADES

4000

2,10 8.400,00

UNIDADES

500

4,00 2.000,00

UNIDADES

UNIDADES

500

600

1,00

500,00

2,00 1.200,00

ALUMÍNIO
Produto líquido para
limpeza de alumínio,
embalagem plástico
de 500 ml, com
tampa
dosadora.
Composto
por
solução tensoativa
não
tóxico,
biodegradável, sabão
coadjuvante,
corante,
água,
glicerina e ácido.
Embalagem
com
500 ml.
102 POLPA DE FRUTA
SABOR ACEROLA
– Produzido com
frutas selecionada,
isenta
de
contaminação.
A
embalagem de 1 Kg
deve
conter
a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com os registros
obrigatórios
do
Ministério
da
Agricultura
e
Agropecuária.
Deverá
ser
transportado
em
carro refrigerado ou
caixas de isopor
conforme legislação
vigente da Secretaria
da Saúde. De acordo
com a Resolução
12/78 DA CNNPA.
Embalagem de 1 Kg.
103 POLPA DE FRUTA
SABOR
UMBU
CAJÁ - Produzido
com
frutas
selecionada, isenta
de contaminação. A
embalagem de 1 Kg
deve
conter
a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com os registros
obrigatórios
do
Ministério
da
Agricultura
e
Agropecuária.
Deverá
ser
transportado
em
carro refrigerado ou
caixas de isopor
conforme legislação
vigente da Secretaria
da Saúde. De acordo
com a Resolução
12/78 DA CNNPA.
Embalagem de 1 Kg.
104 POLPA DE FRUTA
SABOR GOIABA Produzido
com
frutas selecionada,
isenta
de
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QUILOGRA
MA

400

8,00 3.200,00

QUILOGRA
MA

400

8,00 3.200,00

QUILOGRA
MA

500

7,00 3.500,00
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contaminação.
A
embalagem de 1 Kg
deve
conter
a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com os registros
obrigatórios
do
Ministério
da
Agricultura
e
Agropecuária.
Deverá
ser
transportado
em
carro refrigerado ou
caixas de isopor
conforme legislação
vigente da Secretaria
da Saúde. De acordo
com a Resolução
12/78 DA CNNPA.
Embalagem de 1 Kg.
105 POLPA DE FRUTA
SABOR MANGA Produzido
com
frutas selecionada,
isenta
de
contaminação.
A
embalagem de 1 Kg
deve
conter
a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com os registros
obrigatórios
do
Ministério
da
Agricultura
e
Agropecuária.
Deverá
ser
transportado
em
carro refrigerado ou
caixas de isopor
conforme legislação
vigente da Secretaria
da Saúde. De acordo
com a Resolução
12/78 DA CNNPA.
Embalagem de 1 Kg.
106 POLPA DE FRUTA
SABOR
MARACUJÁ
Produzido
com
frutas selecionada,
isenta
de
contaminação.
A
embalagem de 1 Kg
deve
conter
a
validade
de
no
mínimo 06 a 01 ano,
com os registros
obrigatórios
do
Ministério
da
Agricultura
e
Agropecuária.
Deverá
ser
transportado
em
carro refrigerado ou
caixas de isopor
conforme legislação
vigente da Secretaria
da Saúde. De acordo
com a Resolução
12/78 DA CNNPA.

QUILOGRA
MA

QUILOGRA
MA

700

6,00 4.200,00

700 10,00 7.000,00

Embalagem de 1 Kg.
107 PROTEÍNA
DE
SOJA
TEXTURIZADA
(PRETA - “TIPO”
CARNE)Embalagem
de
400g,
atóxica,
termosselada, com
informações
na
embalagem
da
marca, endereço do
fabricante, data de
validade,
lote,
registro no órgão
competente. Isento
do mofo ou bolor ou
outras substâncias
tóxicas ou nocivas.
Validade mínima de
12 meses a partir da
data da entrega do
produto. Embalagem
com 400g
108 QUEIJO BRANCO
TIPO COALHO –
Produto
fatiado,
livre de parasitas e
de
qualquer
substância
contaminante
que
possa alterar os
aspectos normais do
produto ou qualquer
aparato que venha
encobrir possíveis
alterações,
embalagens
que
contenham
especificados o local
de
origem
do
produto, peso, data
de embalagem e data
de
vencimento,
número do registro
no Ministério da
Agricultura
SIF/DIPOA,
carimbo de inspeção
do SIF. O produto
deverá
apresentar
validade mínima de
30 (trinta) dias a
partir da entrega.
Embalagem de 1 Kg.
109 QUEIJO
TIPO
MUSSARELA
–
Produto
fatiado,
livre de parasitas e
de
qualquer
substância
contaminante
que
possa alterar os
aspectos normais do
produto ou qualquer
aparato que venha
encobrir possíveis
alterações,
embalagens
que
contenham
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PACOTES

500

4,00 2.000,00

QUILOGRA
MA

100 18,00 1.800,00

QUILOGRA
MA

100 20,00 2.000,00
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especificados o local
de
origem
do
produto, peso, data
de embalagem e data
de
vencimento,
número do registro
no Ministério da
Agricultura
SIF/DIPOA,
carimbo de inspeção
do SIF. O produto
deverá
apresentar
validade mínima de
30 (trinta) dias a
partir da entrega.
Embalagem de 1 Kg.
110 RAPADURA EM
TABLETE
_
acondicionado em
porções individuais,
em papel celofane,
transparente,
atóxico, resistente,
hermeticamente
fechado.
A
embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
do
produto.
O
produto
deverá
apresentar validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Resolução CNNPA
nº 12, de 1978. Peso
aproximado de 1 kg
111 REFRIGERANTE –
bebida
não
alcoólica, composta
por água mineral
gaseificada, açúcar,
suco
natural
concentrado sabor
laranja. Embalagem
com 2 litros.
112 REFRIGERANTE –
bebida
não
alcoólica, composta
por água mineral
gaseificada, açúcar,
suco
natural
concentrado sabor
Limão. Embalagem
com 2 litros.
113 REFRIGERANTE –
bebida
não
alcoólica, composta
por água mineral
gaseificada, açúcar,
suco
natural
concentrado sabor
guaraná. Embalagem
com 2 litros. Fardo

UNIDADES

500

4,00 2.000,00

UNIDADES

1000

5,00 5.000,00

UNIDADES

500

5,00 2.500,00

UNIDADES

500

5,00 2.500,00

com 6 unidades.
114 REFRIGERANTE –
bebida
não
alcoólica, composta
por água mineral
gaseificada, açúcar,
xarope concentrado
de Cola. Embalagem
com 2 litros.
115 REQUEIJÃO - com
aspecto
cremoso,
composto por leite
ou seus derivados,
adicionados
de
vitaminas
e
nutrientes.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados
de
identificação
do
produto, data de
fabricação e prazo
de
validade.
O
produto deverá ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Embalagem com no
mínimo 250g.
116 RODO GRANDE
DE 60 cm - material
cabo madeira ou
metal,
material
suporte de plástico,
comprimento
do
suporte 60
cm,
quantidade
de
borrachas 02 un,
características
adicionais cabo com
rosca plástica.
117 RODO GRANDE
40 CM - material
cabo madeira ou
metal,
material
suporte de plástico,
comprimento
do
suporte 40
cm,
quantidade
de
borrachas 02 un,
características
adicionais cabo com
rosca plástica. Caixa
com 12 unidades.
118 SABÃO
EM
BARRA - em barra,
glicerinado, neutro,
para uso geral, com
registro
No
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem com 5
unidades
acondicionadas em
recipiente
de
plástico de 1Kg.
119 SABÃO EM PÓ
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UNIDADES

500

6,00 3.000,00

UNIDADES

100

5,00

500,00

UNIDADES

100

4,00

400,00

UNIDADES

200

3,00

600,00

UNIDADES

600

4,00 2.400,00

UNIDADES

3500

3,50 12.250,0
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PARA ROUPAS com
tensoativos,
coadjuvante,
cinergista,
branqueador ópticos,
enzimas,
tampamentos,
corantes, alevandor
de espuma, carga,
perfume e água,
produto
acondicionado em
embalagens
adequadas de 500 gr
e reembaladas em
caixas ou sacolas
plásticas resistentes
devidamente
identificadas, com
registro
No
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Recipiente 500g
120 SABÃO LÍQUIDO
PARA ROUPAS –
liquido,
fabricado
com material de
primeira qualidade,
biodegradável,
composto
de
branqueadores
e
enzimas,
para
lavagem de roupas
em geral, óptico,
corante e perfume
com registro no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1
litro.
121 SABONETE
INFANTIL
EM
BARRA - para
higiene
pessoal,
glicerinado, perfume
suave,
contendo
agentes
biodegradáveis,
hipoalergênico,
testado
dermatologicamente
e com registro no
Ministério da Saúde
e ANVISA. Unidade
de 90g.
122 SABONETE
LÍQUIDO PARAS
AS
MÃOS
–
Sabonete
líquido
para
limpeza
e
antissepsia das mãos
com
propriedades
antissépticas com ph
varaivl de 6,0-7,5,
possui
em
sua
fórmula ingredientes
ativos que continua
agindo
na
pele
mesmo
após
a
lavagem das mãos.

0

UNIDADES

200

6,00 1.200,00

UNIDADES

200

2,50

500,00

UNIDADES

100 12,00 1.200,00

Embalagem com 5
litros(BOMBONA).
123 SABONETE
LÍQUIDO
INFANTIL
sabonete
líquido
cabelos
corpo,
glicerinado, perfume
suave,
contendo
agentes
biodegradáveis,
hipoalergênico,
testado
dermatologicamente
e com registro no
Ministério da Saúde
e
ANVISA.
Embalagem com no
mínimo 300 ml
124 SAL
IODADO
REFINADO livre de
impurezas,
embalagem
em
perfeito estado de
conservação,
apresentação,
integridade
e
consumo,
com
validade mínima de
06 meses da entrega
do
produto.
Embalagem de 1 kg.
125 SALSICHA TIPO
HOT
DOG
–
Produto apresentado
em
gomos,
uniformes
e
padronizados.
Embalados a vácuo,
em sacos plásticos
transparentes,
atóxicos,
limpos,
resistente e não
violados
que
garantam
a
integridade
do
produto.
A
embalagem
deve
conter informações
sobre a identificação
do fabricante, peso,
validade,
lote,
composição
nutricional, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIP
OA e carimbo de
inspeção do SIF.
Deverá apresentar
validade mínima de
30 (Trinta) dias a
partir da data de
entrega.
126 SARDINHA
EM
CONSERVA - em
molho comestível de
tomate, lata com
revestimento interno
apropriado vedado
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UNIDADES

100

8,00

800,00

QUILOGRA
MA

200

0,70

140,00

QUILOGRA
MA

1000

7,00 7.000,00

UNIDADES

6000

2,80 16.800,0
0
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com peso líquido de
125g no mínimo.
127 SODA CÁUSTICA
- com 98 a 99% do
da substancia ativa,
em
escama,
embalagem
com
identificação
do
produto, fabricante,
lote e prazo de
validade e número
do
registro
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem com 1
Kg e caixa com12
unidade.
128 SUCO
CONCENTRADO
INDUSTRIALIZAD
O
SABOR
GOIABA
Pasteurizado, sem
corantes artificiais,
com
conservação
fora de refrigeração,
vitaminado ou com
vitaminas e/ou sais
minerais.
Embalagem deverá
ser atóxica com
dizeres de rotulagem
data de Fabricação,
prazo de validade e
Registro
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem
de
500ml.
129 SUCO
CONCENTRADO
INDUSTRIALIZAD
O - SABOR CAJU
Pasteurizado, sem
corantes artificiais,
com
conservação
fora de refrigeração,
vitaminado ou com
vitaminas e/ou sais
minerais.
Embalagem deverá
ser atóxica com
dizeres de rotulagem
data de Fabricação,
prazo de validade e
Registro no MS.
Embalagem
de
500ml.
130 SUCO
CONCENTRADO
INDUSTRIALIZAD
O
SABOR
MARACUJÁ
Pasteurizado, sem
corantes artificiais,
com
conservação
fora de refrigeração,
vitaminado ou com
vitaminas e/ou sais
minerais.

CX

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

500

500

500

500

7,50 3.750,00

3,00 1.500,00

2,00 1.000,00

4,00 2.000,00

Embalagem deverá
ser atóxica com
dizeres de rotulagem
data de Fabricação,
prazo de validade e
Registro no MS.
Embalagem
de
500ml.
131 SHAMPOO
INFANTIL
vitaminado com sua
Formula Suave PH
Neutro para todos os
tipos de cabelos, que
não irrite os olhos,
testado
dermatologicamente,
com registro no
Ministério da Saúde/
ANVISA,
acondicionado em
frascos
plásticos
com Bico Dosador.
Com especificações
do fabricante, lote,
data de validade, no
rotulo
da
embalagem.
Unidade com 480
ml.
132 TEMPERO
COMPLETO
LIQUIDO
Concentrado.
Embalagem plástica,
com dizeres de
rotulagem, contendo
informações
dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo
de
validade.
Registro no MS.
Embalagem
de
500ML.
133 TOALHA
DE
PAPEL - na cor
branca, absorvente,
para utilização em
alimentos e geral.
Acondicionadas em
rolos de papelão,
medindo
aproximadamente
44x44cm.
Embalagem com 2
rolos.
134 VASSOURA
DE
NYLON - Cabo com
33 cm e suporte
plástico
roscável
para encaixe do
cabo. Com cedas de
Nylon fixas em cabo
de madeira com
50cm.
135 VASSOURA
DE
PALHA - material
das cerdas palha,
material do cabo
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UNIDADES

100

6,00

600,00

UNIDADES

100

3,00

300,00

UNIDADES

400

4,00 1.600,00

UNIDADES

200

8,00 1.600,00

UNIDADES

50

1,00

50,00
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madeira,
comprimento
das
cerdas 60 cm, com
cabo comprido para
limpeza em geral.
Caixa com 12 UND.
136 VASSORÃO PARA
LIMPEZA
EXTERNA – Cabo
com 40 cm e suporte
plástico
roscável
para encaixe do
cabo. Com cedas de
piaçava fixa em
cabo de madeira
com 120 cm.
137 VINAGRE
DE
ALCÓOL
–
O
produto deve conter
entre 4% e 6% de
ácido acético, e 1%
v/v o teoralcoólico
máximo do vinagre.
A embalagem do
produto
deverá
conter informações
sobre
data
de
validade, lote e
fabricante. Frasco de
750 ml
138 COPO
DESCARTÁVEL
200
ML
–
EMBALAGEM
COM
50
UNIDADES
139 COPO
DESCARTÁVEL
300
ML
–
EMBALAGEM
COM
50
UNIDADES
140 SACO PARA LIXO
100
LT
–
EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
141 SACO PARA LIXO
50
LT
–
EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
142 GARFO
DESCARTÁVEL –
EMBALAGEM
COM
50
UNIDADES
143 FACA
DESCARTÁVEL –
EMBALAGEM
COM
50
UNIDADES
144 COLHER
DESCARTÁVEL –
EMBALAGEM
COM
50
UNIDADES
145 PRATO RASO 20
CM
–

UNIDADES

UNIDADES

500 11,50 5.750,00

300

2,50

750,00

EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
146 PRATO RASO 10
CM
–
EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
147 PRATO FUNDO 20
CM
–
EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
148 PRATO FUNDO 10
CM
–
EMBALAGEM
COM
10
UNIDADES
149 PAPEL ALUMÍNIO
45 X 30
150 PAPEL FILME 45
X 30

UNIDADES

500

1,00

UNIDADES

500

2,00 1.000,00

UNIDADES

500

1,00

500,00

UNIDADES

300

3,00

900,00

UNIDADES

300

3,00

900,00

500,00

TOTAL 446.540,
00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
UNIDADES

500

2,90 1.450,00

UNIDADES

500

3,90 1.950,00

UNIDADES

500

2,00 1.000,00

UNIDADES

200

1,00

UNIDADES

300

3,90 1.170,00

UNIDADSE

300

200,00

4,00 1.200,00

UNIDADES

500

4,00 2.000,00

UNIDADES

500

1,00

500,00

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de
Carrapateira firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços
ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou
indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata,
devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2019, parte integrante do
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira, que também é o órgão
gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata,
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as
disposições do Pregão Presencial nº 00002/2019, que fizerem adesão a esta
Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2019 e seus
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME.
CNPJ: 07.283.447/0001-64.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34
- 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 -
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Jornal Oficial do Município–Ano XXI - Nº. 722 Carrapateira - PB, 15 de fevereiro de 2019
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150.
Valor: R$ 446.540,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica
eleito o Foro da Comarca de São José de Piranhas.

MARINEIDIA DA SILVA
PEREIRA
PREFEITA

CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA
- ME

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº
00002/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) MATERIAL DE
LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E
AS DIVERSAS SECRETARIAS E AO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CARRAPATEIRA-PB; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA ME - R$ 446.540,00.
Carrapateira - PB, 12 de Fevereiro de 2019
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA – Prefeita
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) MATERIAL DE LIMPEZA E DE
CONSUMO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS
SECRETARIAS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CARRAPATEIRA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00002/2019. DOTAÇÃO:DE ACORDO COM CONTRATO. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Carrapateira e: CT Nº 00003/2019 - 12.02.19 CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME - R$ 223.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
GABINETE DA PREFEITA

AVISO DE SUSPENSÃO
A CPL comunica a SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
00001/2019, que tem como objeto o FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL, ETANOL), em razão de
atualização de valores. Informa ainda que será publicado novo edital com as
devidas alterações.
Carrapateira/PB, 12 de fevereiro de 2019.
CLERISTON BEZERRA GALDINO – Presidente
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