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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017
(PUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV

16

12

Roteador Wireles s – Mínimo 4 portas Ethernet e 1
Unid porta Wan – Taxa de transferência de 300 Mbps –
Frequência de no mínim o 2,4 Ghz

17

1

Unid

Modem ADSL 2+ - Interface Lan – Rj45 – ADSL Rj 11
– Velocidade de recepção de até 24 Mbps - Bivolt

Fundamento: Processo Administrativo nº 4.618/2017

18

5

Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 023/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de
informática destinados a atender a diversas secretarias municipais.
Beneficiários: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME, ARA Store Comércio e
Serviços Ltda.-ME, S. Jorge C. Monteiro-ME, Classe Móveis e Informática
Ltda.-ME, R Targino dos Santos Eireli-ME, Silveira MP Comércio e Serviços
Ltda.-ME e JMG Representações, Comércio e Serviços-ME.

19

3

Switch 8 portas – Interface 10/100/Mbps – Indicador
Unid
Led: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Bivolt
Cx Cabo de rede com 300 mts

20

20

Unid Cabo de energia novo padrão

21

800

22
23
24

ITEM QUANT UNID

1

69

PRODUTO

Com putador – Gabinete ATX com USB frontal e leitor
de cartão - Process ador Quad Core – Placa Mãe ATX
Unid (30,5 cm x 24,4 cm ) – Mem ória DDR3 4Gb – Fonte
PS Soluções
500 W – HD Sata 3, 500 Gb ou superior – Gravador de
DVD
Com putador – Gabinete ATX com USB frontal e leitor
de cartão - Process ador Quad Core – Placa Mãe ATX
Unid (30,5 cm x 24,4 cm ) – Mem ória DDR3 4Gb – Fonte
PS Soluções
500 W – HD Sata 3, 500 Gb ou superior – Gravador de
DVD
Unid Monitor - Mínim o de 20” – Widescreen - Led
PS Soluções

2

22

3

59

4

124

Unid Teclado – Interface USB – Padrão ABNT II

5

134

Unid

6

61

EMPRESA

Mous e Óptico – Interface USB – com botão Scroll –
Resolução Mínim a de 800 dpi

Nobreak - Tensão de entrada 120/220V, tens ão de
s aída 120V/220V - Carga m áxim a: 600 VA ou m ais Capacidade no m ínim o de 0,6 KVA - Rendim ento de
Unid
no m ínim o 90% - Alim entação de entrada com plugue
padrão NBR14136 - No m ínim o 20 m inutos com 50%
da carga - Proteção das baterias contra descarga total

PREÇO
UNITÁRIO

MARCA

1.230,00 PS Soluções

1.230,00 PS Soluções

Classe

99,00

Mercusys

Classe

79,90

DLink

Classe

58,90

TP Link

Classe

203,00

Hoops on

--

--

Classe

0,29

2Flex

50

Unid Bateria de 3 Volts para placa mãe

Classe

3,90

Elgin

10

Unid Fita isolante – mínim o de 18 mm x 20 mts

5

Unid Pasta térmica de cerâmica - 22 grs

25

6

Unid HD Sata1 TB para servidor

26

40

Unid HD Sata 500 GB

27

100

-Classe

-9,90

Silveira MP

325,00

S. Jorge

235,00

Silveira MP

191,00

Multilas er

1,25

Grampline

2

Unid Aspirador / Jateador de ar - portátil

29

20

Unid Bastão de cola quente (grande)

30

15

Unid Drivers de DVD-RW 24X Sata

R Targino

78,50

LG

31

70

Unid Fonte 450 Watts comum

JMG

118,00

Shertec

32

5

Unid Adaptador Sata IDE USB

Silveira MP

34,20

Importado

33

1

Unid Testador de cabo de rede RJ45

Classe

29,00

Starpixx

34

1

Unid Alicate crimpagem HT-2100

Classe

24,90

35

50

Unid Adaptador para tomada de novo padrão

36

45

Unid Memória DDR2 - 2GB

37

10

Unid Lubrificante de silicone em spray 300 m l ou superior

--

--

--

--

Classe

Silveira MP
Classe

7,80
79,90

18,00

Sherteck

38

10

Unid Limpa contato aerosol 300 m l ou superior

R Targino

8,20

Exbom

39

2

Unid Leitor de cartão externo USB externo

40

50

Unid Fusível 7A

41

12

Unid Pen Drive 32 GB

Silveira MP

44,80

Multilas er

42

100

Unid Mídia CD-R

Silveira MP

0,95

Multilas er

43

100

Unid Mídia DVD-R

Silveira MP

1,00

Maxprint

44

2

Unid Multímetro digital

Classe

26,00

Starpixx

45

30

Unid Placa de rede Wireless Offboard

JMG

65,80

TP Link

JMG

250,00

TS

Classe
--

24,00
--

1

Unid Ferro de solda 60 W – 127 V

--

--

8

4

Unid HD Externo – USB 3.0 – Mínim o de 1 Tb - Portátil

Silveira MP

290,00

Seagate

47

2

Unid Testador de fonte digital com efeito sonoro

--

--

48

1

Unid Rotulador eletrônico – res olução im pressão 230 dpi

49

35

Unid Memória DDR3 - 1333 Mhz - 4Gb

50

10

Unid Adaptador Molex IDE para Sata

51

10

Unid Pilha alcalina AAA

5

Notebook - Processador de no m ínim o 04 núcleos e
04 threads; com frequencia de clock real, igual ou
s uperior a 2,5 ghz; m em ória ram ddr3 - 1333 m hz ou
s uperior; de 04 gb ou superior; cache 03 m b ou
s uperior; controladora de disco padrão s ata ou
s uperior; com 1 hd de 500 gb - 5400 rpm ; padrão sata
Unid
ou superior; barram ento da controladora de vídeo
padrão pci; controladora de vídeo vga ou superior –
128 bit; de 1 gb ou s uperior; com gravador de dvd/cd;
tela de tecnologia led de no m ínim o 14 polegadas,
anti reflexo; resolução de no m ínim o 1366 x 768;
placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n

52

2

Unid Cabo USB Impress ora 3 mts

53

2

Unid Pincel pintura 1”

54

2

Cx Cabo de rede com 305 mts UTP cat5e

55

2

Jg

56

3

57

3

58

4

59

12

13

14

15

17

1

1

1

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Edição 883 - 10/08/2017

--

ARA Store

46

6

Smart

Sam sung

Ragtech

11

2Flex
Importado

483,00

54,00

Im pressora Las er - Conectividade através de porta
USB 2.0 de alta velocidade - Velocidade de
im pressão de no m ínim o 15 ppm em im press ão
norm al - Im prim ir variedade de suportes de
im pressão: Cartão, transparências e papel oficio
Im pressora Multifuncional Laser - Conectividade
através de porta USB 2.0 de alta velocidade e conexão
de rede 10/100/1000 - Velocidade de im pressão de
no m ínim o 35 ppm em im pressão norm al - Manus eio
de entrada m últiplas de papel - Funções: Im prim ir,
copiar, digitalizar
Im pressora Ploter - Mem ória 256 Mb - Resolução de
im pressão: 1.200 x 1.200 dpi otim izados com entrada
de 600 x 600 dpi - Tecnologia Jato de tinta térm ica Pronto para trabalhar em rede Padrão
Im pressora las er - Conectividade através de porta
USB 2.0 de alta velocidade - Velocidade de
im pressão de no m ínim o 30 ppm em im press ão
norm al - Im prim ir variedade de suportes de
im pressão: Cartão, transparências e papel oficio Resolução de Im pres são: 600 x 600 dpi, 1200 x 600
dpi, 1200 x 1200 dpi (50% produtividade)
Datashow - Pos suir s istem a de projeção em LCD ou
DLP - Possuir lente com zoom óptico ou digital de no
m ínim o 3x - Poss uir cobertura de tela, no m ínim o de
40 a 300 polegadas - Suportar sinais de vídeo de
480i/p, 720i/p, 1080i/p em HDMI, vídeo com posto,
vídeo com ponente - Possuir entrada de vídeo, em
SVídeo, vídeo com posto, vídeo com ponente, HDMI e
VGA

Importado

28

Silveira MP

Im pressora Matricial - Portas: Paralela, Serial e USB Unid Resolução de im pres são: 240 x 144 dpi - Velocidade:
Mínim o de 300 cps em 10 cpp ou 337 cps em 12 cpp

Western

0,14

Unid Es tabilizador – 300 VA - Bivolt

1

Seagate

Silveira MP

90

10

-Implastec

Unid Abraçadeira de plástico 20 cm

7

9

--

Unid Conector RJ45

Silveira MP

Silveira MP

Silveira MP

R Targino

Silveira MP

Classe

ARA Store

1.753,00

1.435,00

434,00

1.877,50

4.092,00

1.156,00

2.190,00

Lenovo

Eps on

Brother

Brother
HL2320D

Acer

--

---

Silveira MP

176,50

Brother

JMG

147,00

Smart

-Silveira MP
-Silveira MP
Classe

-3,10
-2,05
203,00

-Rayovac
-Roma
Hoops on

Chaves torx – jogo com 8 peças
Chaves philips de ponta imantada com mínimo de 5
Jg
peças
Chave de fenda de ponta imantada com mínimo de 5
Jg
peças
Maleta de ferram entas de informática - mínimo com
Unid
20 peças

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

Unid Pilha alcalina 9V

--

--

60

10

Unid Pilha alcalina AA

Silveira MP

61

40

Unid

62

40

Unid

63

30

Unid

64

20

Unid

65

30

Unid

66

10

Unid

67

10

Unid

68

10

Unid

69

20

Unid

70

20

Unid

71

50

Unid

72

15

Unid

73

20

Unid

HP

HP

-Diversos

Toner 36A para impressora HP - novo (original ou
s imilar)
Toner 12A para impressora HP - novo (original ou
s imilar)
Toner 650 para impressora Brother- novo (original ou
s imilar)
Toner 35A para impressora HP -- novo (original ou
s imilar)
Toner 85A para impressora HP - novo (original ou
s imilar)
Toner 49A para impressora HP - novo (original ou
s imilar)
Toner tn450 para im pressora Brother - novo (original
ou sim ilar)
Toner D101 para impress ora Sams ung - novo
(original ou similar)
Toner 4623f para im pressora Samsung - novo
(original ou similar)
Toner 505x para impress ora HP - novo (original ou
s imilar)
Toner 720 para impressora Brother - novo (original ou
s imilar)
Cartucho 60 (collor) para impressora HP - novo
(original ou similar)
Cartucho 60 (preto) para impressora HP - novo
(original ou similar)

3,50

-Rayovac

Classe

40,00 Chinamate

Classe

34,00 Chinamate

S. Jorge

52,90

Maytoner

S. Jorge

31,00

Maytoner

S. Jorge

41,00

Maytoner

S. Jorge

55,00

Maytoner

Classe

41,50 Chinamate

S. Jorge

67,00

Maytoner

R Targino

67,00 Chinamate

Classe

68,50 Chinamate

S. Jorge

71,00

Maytoner

S. Jorge

76,00

Maytoner

S. Jorge

63,00

Maytoner
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74

10

75

10

Cartucho
s imilar)
Cartucho
Unid
s imilar)
Cartucho
Unid
s imilar)
Cartucho
Unid
s imilar)
Unid

74 para impressora HP - novo (original ou
75 para impressora HP - novo (original ou
21 para impressora HP - novo (original ou
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S. Jorge

58,00

Maytoner

S. Jorge

59,00

Maytoner

R Targino

39,00

Top Collor

S. Jorge

35,00

Maytoner

76

20

77

100

78

1

Unid

79

50

Unid Toner para impressora Ricoh 3510

S. Jorge

152,00

Maytoner

80

20

Unid Adaptador Wireless USB com antena 150 Mbps

Classe

36,00

3D

81

10

Unid Filtro de linha com 6 tomadas

Silveira MP

28,00 Leadership

82

15

Unid Extensão de tom ada com 3 mts

Silveira MP

19,00

85A para im pressora HP - novo (original ou

Impressora Multifuncional tanque de tinta –
conectividade UBS e WiFi – resolução de im pressão:
m ínimo de 5.000 x 1.400 dpi – velocidade: mínimo 20
ppm preto e 15 ppm colorido.

Silveira MP

1.105,00

6

43.779

caixa

7

20.640

kg

8

960

unid

9

3.826

kg

10

1.275

kg

11

1.428

pcte

12

12.789

pcte

13

4.263

pcte

14

9.926

kg

15

253

unid

Eps on

Importado

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
(PUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 10.196/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 021/2017
Objeto: R egistro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiários: Lattanzi Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis
Ltda.-EPP, Distribuidora Senra Ltda.-M E, Fhorma C omércio e
Representações Ltda.-ME, C. Teixeira 110 Comércio de Alimentos Ltda.EPP, M J A Comércio Atacadista Eireli-ME, Silveira MP Comércio e
Serviços Ltda.-ME, Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME, Comércio
de Gêneros Alimentícios Vieira Ltda., Amanbella Comércio de Alimentos
Eireli-ME, Imediata Comércio Distribuição e Serviço Ltda.-EPP, Almeida
Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME e
Metinox 2004 Comercial Ltda.-EPP.
ITEM QUANT

1

2

3

4

5

5.077

1.200

131.337

MARCA

Morelli

1,40

Ceasa

Amanbella

5,80

Nescau

Achocolatado em pó instantâneo: de 1ª qualidade,
com vitaminas actigen-E, minerais, açucar, cacau
Amanbella
em pó, maltodectina, emulsificante, lecitina de
soja e aromatizantes. Pacote ou lata de 400 grs.

5,80

Nescau

PRODUTO

EMPRESA

kg

Abóbora madura: de 1ª qualidade, tipo menina,
isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte.
De colheita recente.
Achocolatado em pó instantâneo: de 1ª qualidade,
com vitaminas actigen-E, minerais, açucar, cacau
em pó, maltodectina, emulsificante, lecitina de
soja e aromatizantes. Pacote ou lata de 400 grs.

24.948 pcte/ lata

8.316

PREÇO
UNITÁRIO

UNID

pcte/ lata

caixa

caixa
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Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, enzima
lactase ou soro de leite reconstituído, água,
açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio, magnésio
e ferro), vitaminas (C, B1, B2, niacina, B6, B12,
ácido pantotênico e biotina), sal, aromatizantes,
espessante carragenato, goma xantana e
cardoximetilcelulose sódica, acidulante ácido
cítrico. Bebida láctea. Sem glúten e zero lactose.
Embalagem com 200 ml. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

Distribuidora
Senra

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de
leite, leite reconstituído, água, açúcar, cacau em
pó, minerais (cálcio, magnésio e ferro), vitaminas
(C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido pantotênico e
biotina),
sal,
aromatizantes,
espessante
carragenato, goma xantana e cardoximetilcelulose Distribuidora
sódica, acidulante ácido cítrico. Bebida láctea.
Senra
Sem
glúten. Embalagem com
200 ml.
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.

0,64

0,64

Quatazinho

Quatazinho

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de
leite, leite reconstituído, água, açúcar, cacau em
pó, minerais (cálcio, magnésio e ferro), vitaminas
(C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido pantotênico e
biotina),
sal,
aromatizantes,
espessante
carragenato, goma xantana e cardoximetilcelulose
sódica, acidulante ácido cítrico. Bebida láctea.
Sem
glúten. Embalagem com
200 ml.
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Açúcar: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido
da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro
próprios, sabor doce, com teor de sacorose
mínimo de 99% de p/p e umidade máxima de
0,3% de p/p, sem fermentação, isento de
sujividades, parasitas e materiais terrosos.
Pacote com 01 Kg. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.
Adoçante: de 1ª qualidade, sem aspartame,
embalagem com 200 ml. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.
Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional,
firme e intacto, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvido, isento de sujividades. De
colheita recente.
Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional,
firme e intacto, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvido, isento de sujividades. De
colheita recente.
Amido de milho: de 1ª. qualidade, produto
amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas e parasitas, não podendo estar
úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma
de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. Umidade máxima
14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo do amido 84%
p/p e resíduo mineral fixo p/p. Embalagem de 500
gr. A embalagem conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1, branco,
polido, classe longo fino, constituídos de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%,
isento de sujividades e materiais estranhos,
embalagem de 5 kg em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados,
resistentes que garantam a integralidade do
produto até
o momento
do consumo.
Acondicionados
em
fardos
lacrados.
A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1, branco,
polido, classe longo fino, constituídos de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%,
isento de sujividades e materiais estranhos,
embalagem de 5 kg em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados,
resistentes que garantam a integralidade do
produto até
o momento
do consumo.
Acondicionados
em
fardos
lacrados.
A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Batata inglesa: de 1º qualidade, inteira, de
colheita recente, livre de parasitos e larvas, sem
umidade anormal, isenta de odor e sabor
estranhos.
Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em
pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó
integral,
açúcar,
polpa
sabores,
amido
modificado, aromatizante sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270),
conservador: sorbato de potássio (INS 202) e
corante artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e espessante:
goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Alérgicos:
bebida láctea 0% lactose possui a enzima lactase
que facilita na digestão, proporcionando conforto
aos intolerantes à lactose. Contém aromatizante
sintético idêntico ao natural. Embalagem com 950
grs.

Distribuidora
Senra

0,64 Quatazinho

Amanbella

2,15

Topçucar

Amanbella

3,77

Assugrin

Morelli

14,80

Ceasa

Morelli

14,80

Ceasa

Distribuidora
Senra

2,04 Campo Bom

Amanbella

10,13

Jaborandi

Amanbella

10,13

Jaborandi

Morelli

1,80

Ceasa

Mercearia
Andrade
Pinto

2,85

Frutibom
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16

17

18

19

20

28.272

9.424

34.044

28.272

9.424

unid

unid

pcte

pcte

pcte

21

2.640

pcte

22

16.236

kg

23

5.412

kg

24

16.236

kg

Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em
pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó
integral, açúcar, polpa sabores, amido
modificado, aromatizante: sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270),
conservador: sorbato de potássio (INS 202) e
corante artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e espessante:
goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Alérgicos:
contém leite e derivados, não contém glúten,
contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Embalagem com 950 grs.
Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em
pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó
integral, açúcar, polpa sabores, amido
modificado, aromatizante: sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270),
conservador: sorbato de potássio (INS 202) e
corante artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e espessante:
goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Alérgicos:
contém leite e derivados, não contém glúten,
contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Embalagem com 950 grs.
Biscoito doce, tipo maisena: de 1º qualidade,
composição básica: farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, água, sal, vitamina e demais
substâncias pertinentes. Pacote com 200 grs.
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª
qualidade, composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, creme de milho ou fécula de
mandioca, açúcar invertido, carbonato de cálcio,
sal, estabilizante lecitina de soja, fermento
químico, bicarbonato de amônia, bicarbonato de
sódio, pirofosfato de sódio, aromatizante,
melhorador de farinha, metabisulfito de sódio,
com glúten, soja, leite e cevada. Pacote com 200
grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª
qualidade, composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, creme de milho ou fécula de
mandioca, açúcar invertido, carbonato de cálcio,
sal, estabilizante lecitina de soja, fermento
químico, bicarbonato de amônia, bicarbonato de
sódio, pirofosfato de sódio, aromatizante,
melhorador de farinha, metabisulfito de sódio,
com glúten, soja, leite e cevada. Pacote com 200
grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Café: de 1ª qualidade, instantâneo, torrado e
moido, à vácuo, extra-forte. Selo de pureza ABIC /
ISSO 9001 / Certificado de Qualidade PQC.
Pacote de 500 grs. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.
Carne bovina, patinho moído: de 1ª qualidade,
congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente.
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.
Embalagens
rotuladas,
constando
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº
12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
Carne bovina, patinho moído: de 1ª qualidade,
congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente.
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.
Embalagens rotuladas, constando
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº
12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
Carne bovina, patinho em cubos: de 1ª qualidade,
picada em cubos com dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente.
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.
Embalagens rotuladas, constando
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº
12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
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Mercearia
Andrade
Pinto

Mercearia
Andrade
Pinto

Amanbella

Amanbella

Amanbella

2,85

2,85

1,04

1,04

1,04

5.412

kg

26

11.883

kg

27

10.334

kg

Frutibom

28

20.316

lata

29

15.900

unid

30

4.164

kg

31

8.472

kg

32

7.029

Unid

33

2.343

Unid

34

24.837

kg

35

8.279

kg

36

2.028

unid

37

4.164

kg

38

67.716

unid

39

1.000

unid

Ninfa

Ninfa

Ninfa

Amanbella

7,48

Odebrech

Imediata

12,45

Chuletão

Imediata

12,45

Chuletão

Vieira

25

Frutibom

15,75 Carnes Vieira

40

131.337

unid

Carne bovina, patinho em cubos: de 1ª qualidade,
picada em cubos com dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente.
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.
Embalagens
rotuladas,
constando
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº
12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e firmes.
De colheita recente.
Chuchu: de 1º qualidade, tamanho e coloração
uniformes, livre de enfermidades, materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. De colheita
recente.

Vieira

15,75 Carnes Vieira

Morelli

1,80

Ceasa

Morelli

1,24

Ceasa

1,50

Bonare

Amanbella

1,95

Apti

Mercearia
Andrade
Pinto

3,30

Papo 10

Amanbella

1,70

Primor

Mercearia
Andrade
Pinto

10,34

Nestlê

Mercearia
Andrade
Pinto

10,34

Nestlê

Lattanzi

3,50

Caldomix

Lattanzi

3,50

Caldomix

Amanbella

1,87

Apti

Amanbella

1,15

Papo 10

Mercearia
Andrade
Pinto

0,67

Neilar

Amanbella

1,29

Apti

Geleia de mocotó: de 1ª qualidade, água, açúcar,
extrato proteico (bovino), vitaminas (A, B1, B6, B12,
C, ácido fólico e ácido pantotêmico), espessante
Agar, corante amarelo, regulador de acidez,
bicarbonato de sódio e aromatizante, sem glúten. Amanbella
Embalagem com 220 gr. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

1,99

Ello

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª.
qualidade, composto por polpa de tomate, açúcar
e sal. Produto resultante da concentração da
polpa de tomates maduros, escolhidos, sãos,
sem peles e sementes, por processo tecnológico Amanbella
adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de
cloreto de sódio. Deverá estar isento de
fermentação e não indicar processo defeituoso.
Brix entre 18 e 19 (% SS). Lata com 340 grs.
Farinha de aveia: de 1ª. qualidade, obtida a partir
da moagem das sementes integrais da aveia,
flocos finos. Rica em fibras, proteínas, ferro, sais
minerais e vitaminas. Embalagem de 200 grs.
(caixa ou pacote).
Farinha de mandioca torrada: de 1ª. qualidade,
grupo seco, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1,
embalagem de 01 kg.
Farinha de trigo: de 1ª. qualidade, trigo especial
sem fermento, pacote de 01 kg.
Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite
em pó integral, vitaminas e minerais, sal e
aromatizantes, com glúten, embalagem de 400
grs. (lata ou pacote).
Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite
em pó integral, vitaminas e minerais, sal e
aromatizantes, com glúten, embalagem de 400
grs. (lata ou pacote).
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos
inteiros, isento de sujividades e materiais
estranhos. Embalagem de 01 kg. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação
e procedência, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos
inteiros, isento de sujividades e materiais
estranhos. Embalagem de 01 kg. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação
e procedência, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Fermento em pó: de 1ª qualidade, amido de milho
geneticamente modificado, fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.
Embalagem de 100 grs.
Fubá: de 1ª. qualidade, grãos finos. Pacote de 01
kg.
Gelatina comum: de 1ª qualidade, açúcar,
gelatina, sal, vitamina C. Reguladores de acidez:
citrato de sódio e ácido fumárico. Aromatizante.
Edulcorante: aspartame, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio e sacarina sódica.
Corantes artificiais: bordeaux S e amarelo
crepúsculo FCF ou Bordeaux azul brilhante FCF e
tartrazina. Embalagem com 85 gr. (sabores
variados). Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Gelatina zero: de 1ª qualidade, gelatina,
maltodextrina, sal. Reguladores de acidez: citrato
de sódio e ácido fumárico. Aromatizante.
Edulcorante: aspartame, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio e sacarina sódica.
Corantes artificiais: bordeaux S e amarelo
crepúsculo FCF ou Bordeaux azul brilhante FCF e
tartrazina. Embalagem com 85 gr. (sabores
variados). Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
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41

42

43

44

45

46

43.779

36.045

131.472

43.824

960

960

Geleia de mocotó: de 1ª qualidade, água, açúcar,
extrato proteico (bovino), vitaminas (A, B1, B6, B12,
C, ácido fólico e ácido pantotêmico), espessante
Agar, corante amarelo, regulador de acidez,
bicarbonato de sódio e aromatizante, sem glúten. Amanbella
Embalagem com 220 gr. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

1,99

Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de
maturação adequado para o consumo. De
colheita recente.

1,59

Ceasa

litro

Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade, vitaminas
(A, D e C), minerais (ferro e zinco). Estabilizantes:
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio,
difosfato de sódio e citrato de sódio. Sem glúten. Distribuidora
Embalagem com 1 litro. Embalagem íntegra e
Senra
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

2,69

Lac

litro

Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade, vitaminas
(A, D e C), minerais (ferro e zinco). Estabilizantes:
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio,
difosfato de sódio e citrato de sódio. Sem glúten. Distribuidora
Embalagem com 1 litro. Embalagem íntegra e
Senra
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

2,69

litro

Leite de soja UHT LT: de 1ª qualidade, sabores
diversos, proteína de soja, minerais (cálcio e
zinco), vitaminas (A, B2, B6, B12, C, D, E e ácido
fólico). Mesmo teor de cálcio do leite comum (em
200 ml). Embalagem com 1 litro. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação
e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

3,75

unid

kg

litro

47

32.697

unid

48

10.899

unid

49

960

unid

50

2.928

lata

51

3.834

kg

52

27.034

Boletim Oficial

Morelli

Leite sem lactose UHT LT: de 1ª qualidade,
tradicional, com 0% lactose, rico em ferro e
vitaminas (A, D e C). Embalagem com 1 litro.
Distribuidora
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
Senra
identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Leite em pó integral: de 1ª. qualidade, vitaminas A
e D, emulsificante, lecitina de soja, instantâneo,
Almeida
sem glúten. Embalagem de 400 grs. (lata ou
Mancebo
pacote).
Leite em pó integral: de 1ª. qualidade, vitaminas A
e D, emulsificante, lecitina de soja, instantâneo,
Almeida
sem glúten. Embalagem de 400 grs. (lata ou Mancebo
pacote).
Leite em pó desnatado e sem açúcar: de 1ª.
qualidade, fosfato tricálcio, vitaminas A e D,
Almeida
emulsificante, lecitina de soja, instantâneo, sem Mancebo
glúten. Embalagem de 400 grs. (lata ou pacote),
Leite condensado: de 1ª. qualidade, leite integral,
sabor lácteo mais acentuado e textura macia, não Distribuidora
granulosa, contém açúcar e lactose, sem glúten.
Senra
Lata de 395 grs.
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com
cor, odor e sabor característicos. De colheita
Morelli
recente.

kg

Morelli

Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade,
pesando em média 120 grs cada, inteiras e sãs,
no ponto de maturação adequado para o
consumo. Isenta de sujividades, parasitas e
larvas, sem umidade externa anormal, com sabor
e odor característicos. De colheita recente.

Morelli

9.011

kg

54

5.676

pcte

55

22.500

pcte

56

5.664

pcte

57

27.034

kg

58

9.011

kg
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59

10.836

pote

60

19.241

kg

61

Macarrão espaguete: de 1ª. qualidade, massa
com ovos e farinha de trigo enriquecida com ácido Amanbella
fólico. Pacote de 500 grs.
Macarrão goelinha: de 1ª. qualidade, massa com
ovos e farinha de trigo enriquecida com ácido Amanbella
fólico. Pacote de 500 grs.
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com
ovos e farinha de trigo enriquecida com ácido Amanbella
fólico. Pacote de 500 grs.
Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de
maturação adequado para o consumo, inteiro,
Morelli
isento de lesões e sujividades. De colheita
recente.
Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de
maturação adequado para o consumo, inteiro,
Morelli
isento de lesões e sujividades. De colheita
recente.

6.108

pcte

Milho de Canjica (amarelo): de 1ª. qualidade, com
as seguintes características: beneficiado, polido e
limpo, isento de sujividades, parasitas e larvas.
Acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico. Pacote de 500 grs. Demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF e outras). Melhor qualidade
(conforme acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara – TCU).

pcte

Milho de pipoca: de 1ª. qualidade, com as
seguintes características: beneficiado, polido e
limpo, isento de sujividades, parasitas e larvas.
Acondicionado em saco plástico transparente e
Amanbella
atóxico. Pacote de 500 grs. Demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF e outras). Melhor qualidade
(conforme acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara – TCU).

Lac

62
Amanbella

Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade,
pesando em média 120 grs cada, inteiras e sãs,
no ponto de maturação adequado para o
consumo. Isenta de sujividades, parasitas e
larvas, sem umidade externa anormal, com sabor
e odor característicos. De colheita recente.

53

Ello

3.780

Yoki

3,69 Camponesa

10,64

Regina

10,64

Regina

12,69

Regina

3,09

Triângulo

2,40

Ceasa

3,18

Ceasa

3,18

Ceasa

1,68

Ninfa

1,70

Ninfa

1,72

Ninfa

1,95

Ceasa

1,95

Ceasa

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais
líquidos e interesterificados, água, sal (cloreto de
sódio), soro de leite em pó, leite em pó
desnatado, vitamina A. Estabilizantes: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja.
Conservadores: Sorbato de potássio e benzoato
de sódio. Antioxidantes: TBHQ e BHT. Acidulante:
Amanbella
ácido cítrico. Aromatizante: aroma idêntico ao
natural. Corantes: urucum, betacaroteno e
curcuma. Sem glúten. Pote de 500 grs.
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda, livre
de sujividades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração
uniformes, devendo
ser
bem
Morelli
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta,
acondicionada inteira, pesando entre 6 a 10 kg
cada unidade.

63

2.592

unid

64

3.384

unid

65

12.756

unid

66

21.927

dúzia

67

7.309

dúzia

68

16.236

kg

69

5.412

kg

Mistura para mingau: de 1ª. qualidade, sabor arroz
ou multi-cereais-farinha de arroz, açúcar, farinha
de aveia, extrato de malte, sais minerais ou
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamine E, ácido
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina.
Tipo Mucilon ou similar. Contém glúteo e traços
de leite. Sachê de 230 grs.
Mistura para mingau: de 1ª. qualidade, sabor
tradicional, à base de amido de milho, açúcar,
vitaminas A e C, sais minerais (cálcio, fósforo e
ferro),
aromatizante
e
corante
urucum.
Embalagem de 200 grs. Cremogema ou similar.
Óleo de soja: de 1ª qualidade, refinado.
Embalagem de 900 ml.
Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, limpo, com
casca lisa, resistente e sem rachaduras ou
deformações, com calcificação uniforme e
formato característico.
Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, limpo, com
casca lisa, resistente e sem rachaduras ou
deformações, com calcificação uniforme e
formato característico.
Filé de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem
pele e sem gordura, congelado, acondicionado
em embalagem de polietileno resistente, com
marca do fabricante do produto e registro no
órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar
consistência firme não amolecida, odor e cor
característicos. Não deve apresentar formações
de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento. O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido pelo Ministério da
Agricultura.
Filé de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem
pele e sem gordura, congelado, acondicionado
em embalagem de polietileno resistente, com
marca do fabricante do produto e registro no
órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar
consistência firme não amolecida, odor e cor
característicos. Não deve apresentar formações
de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento. O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido pelo Ministério da
Agricultura.

MJA

Distribuidora
Senra

Amanbella

3,15

Doriana

1,75

Ceasa

0,98 Campo Bom

1,64

Pereira

5,15

Mucilon

3,50 Cremogema

MJA

3,18

Cocamar

Morelli

3,47

Ceasa

Morelli

3,47

Ceasa

Amanbella

7,98

Jagua

Amanbella

7,98

Jagua
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71

72

4.878

1.626

21.816

kg

kg

pcte

73

2.292

kg

74

8.256

unid

75

8.256

unid

76

77

3.681

1.227

unid

unid

78

13.608

litro

79

10.260

litro

80

81

1.656

12.576

frasco

unid

82

9.648

litro

83

2.400

tubo

Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne
saborosa e sabor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em embalagem de
polietileno resistente, com marca do fabricante do
produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apresentar consistência firme não
amolecida, odor e cor característicos. Não deve
apresentar formações de cristais de gelo,
perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento. O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido pelo Ministério da
Agricultura e Pesca.
Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne
saborosa e sabor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em embalagem de
polietileno resistente, com marca do fabricante do
produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apresentar consistência firme não
amolecida, odor e cor característicos. Não deve
apresentar formações de cristais de gelo,
perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento. O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido pelo Ministério da
Agricultura e Pesca.
Biscoito rosquinha: de 1ª qualidade, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, côco ralado ou cacau em
pó (licor de cacau/corante caramelo), sal refinado,
fermento químico, bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de
soja, acidulante ácido cítrico e aromatizante, com
glúten. Pacote com 330 grs – sabores variados
(coco e chocolate). Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

Imediata

Imediata

Mercearia
Andrade
Pinto

Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de
Mercearia
iodo igual ou superior a 20 mg até o limite
Andrade
máximo de 60 mg por kg, conforme RDC nº 130,
Pinto
de 26/05/03. Pacote de 01 kg.
Suco de caju: de 1ª qualidade, água, integral e
concentrado. Conservantes: metabisulfito e
benzoato de sódio. Acidulante: ácido cítrico.
Amanbella
Estabilizante: goma de gelatina. Aromatizante:
idêntico ao natural de caju. Embalagem com 500
ml.
Suco de uva: de 1ª qualidade, água, integral e
concentrado. Conservantes: metabisulfito e
benzoato de sódio. Acidulante: ácido cítrico. Distribuidora
Estabilizante: goma de gelatina. Aromatizante:
Senra
idêntico ao natural de uva. Embalagem com 500
ml.
Suplemento nutricional: de 1ª qualidade,
instantâneo, contendo 24 vitaminas e minerais,
rico em cálcio e zinco, vitamina C, ferro, ácido
Mercearia
fólico e vitamina B12, sabores chocolate, baunilha
Andrade
e morango. Embalagem com 450 grs. (Tipo:
Pinto
Sustain, Sustagem, Sustacal, Sustenta, Nutren
Active ou similar).
Suplemento nutricional: de 1ª qualidade,
instantâneo, contendo 24 vitaminas e minerais,
rico em cálcio e zinco, vitamina C, ferro, ácido
Mercearia
fólico e vitamina B12, sabores chocolate, baunilha
Andrade
e morango. Embalagem com 450 grs. (Tipo:
Pinto
Sustain, Sustagem, Sustacal, Sustenta, Nutren
Active ou similar).
Água sanitária: de 1ª qualidade, a base de
hipoclorito de sódio. Registro no Ministério da Mercearia
Saúde. Embalagem de 1 litro, com dados de
Andrade
identificação do produto, marca do fabricante, data
Pinto
de fabricação e prazo de validade.
Álcool: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70º lt,
líquido, para limpeza geral, Registro no Ministério
da Saúde. Embalagem de 1litro, com dados de Silveira MP
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.
Amaciante infantil: de 1ª qualidade, cloreto de
dialquil dimetil amônio, coadjuvante, acidulante,
preservante, corante, perfume e água. Registro
no Ministério da Saúde. Embalagem de 2 litros,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

MJA

Cera: de 1ª qualidade, liquida, incolor e cores
variadas de acordo com o pedido. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem de 750 ml, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Amanbella

Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de
sódio a 2%. Registro no Ministério da Saúde. Mercearia
Embalagem de 1 litro, com dados de identificação
Andrade
do produto, marca do fabricante, data de
Pinto
fabricação e prazo de validade.
Creme dental infantil: de 1ª qualidade, gel, com
baixa abrasividade, flúor, lauril sulfato de sódio, C. Teixeira
sacarina, água. Tubo com 90 grs.
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14,45

14,45

2,33

2,10

Granville

4,49

Alevim

2,59

2,65

85

10.800

unid

86

15.204

frasco

87

3.180

unid

88

6.876

pcte

89

2.280

unid

90

6.156

unid

91

2.256

maço

92

9.864

frasco

93

7.092

unid

94

1.632

unid

95

23.472

pcte

96

7.824

pcte

97

1.944

unid

98

12.372

unid

99

3.384

frasco

100

9.336

unid

101

4.176

unid

102

2.664

unid

103

2.148

unid

104

1.296

frasco

Susttenta

Susttenta

1,36 Execcelence

3,84

frasco

Ninfa

Norsal

11,95

1.512

Frescatto

0,80

11,95

84

Frescatto

Tupi

Limpil

Roxinol

Condicionador
infantil: de
1ª qualidade,
desenvolvido para desembaraçar e reduzir o
volume dos cabelos. Sua formulação suave deve
deixar todos os tipos de cabelo fáceis de pentear
e delicadamente perfumados. Registro no
Ministério da Saúde. Frasco com 350 ml, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Almeida
Mancebo

Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germicida e
bactericida. Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem de 2 litros, com dados de
MJA
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.
Detergente: de 1ª qualidade, líquido, neutro,
concentrado, inodoro e biodegradável. Frasco de
500 ml, com dados de identificação do produto, C. Teixeira
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Escova de lavar roupa média: de 1ª qualidade,
com base de plástico resistente, cerdas nylon
Metinox
macias. Tamanho médio.
Esponja de aço: de 1ª qualidade, lã de aço, eco. Mercearia
Pacote de 60 g com 8 unidades. Tipo Bombril ou
Andrade
similar.
Pinto
Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade,
Mercearia
esponja com uma face mais macia que limpa
Andrade
suavemente a pele e outra face que massageia e
Pinto
esfolia a pele.
Esponja de cozinha dupla face: de 1ª qualidade,
sintética, um lado em espuma poliuretano e outro
em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x Distribuidora
20 mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem
Senra
com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
Fósforo maço: de 1ª qualidade, longo com 200
palitos com 5 cm, longos com segurança,
Mercearia
desenvolvidos para garantir durabilidade maior da
Andrade
chama. Em caixa de papelão resistente com uma
Pinto
super lixa, que facilite seu manuseio e
acendimento.
Limpador multiuso: de 1ª qualidade, instantâneo,
butilglicol, metassilicato de sódio, fosfato
trissódico, sinergista, tensoativo não iônico, Distribuidora
conservante e água. Frasco com 500 ml, com
Senra
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Pano de chão: de 1 ª qualidade, alvejado, 100%
Fhorma
algodão, 60 x 80 cm.
Pá: de 1ª qualidade, metálica para recolhimento
de lixo, cabo de madeira resistente com 70 cm de
MJA
comprimento.
Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial,
sem perfume, papel absorvente de primeira
qualidade, fibras 100% naturais, na cor branca, Amanbella
picotado, golfrado, medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04 unidades.
Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial,
sem perfume, papel absorvente de primeira
qualidade, fibras 100% naturais, na cor branca, Amanbella
picotado, golfrado, medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04 unidades.
Rodo: de 1ª qualidade, para piso, com 02 (duas)
borrachas, base em polipropileno com 600 mm,
Fhorma
cabo em madeira com encaixe rosqueado,
comprimento 1500 mm.
Sabão em pó: de 1ª qualidade, com tensoativo
biodegradável. Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem com 500 grs, contendo dados do Amanbella
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
composição química.
Mercearia
Saponáceo: de 1ª qualidade, cremoso sapólio,
Andrade
cloro. Frasco com 300 ml.
Pinto
Mercearia
Sabão em barra: de 1ª qualidade, glicerinado,
Andrade
com 200 grs cada pedaço.
Pinto
Sabonete infantil: de 1ª qualidade, base vegetal,
hipoalergênico, dermatologicamente testado, com
MJA
90 grs.
Vassoura de piaçava: de 1ª qualidade, revestida
em lata, com cabo de madeira resistente, 30 furos
Amanbella
– piaçava de boa qualidade com fios contínuos e
com rigidez adequada para varrição.
Vassourinha: de 1ª qualidade, cabinho de
Fhorma
madeira resistente.
Shampoo
infantil:
de
1ª
qualidade,
dermatologicamente testado e hipoalergênico,
que não cause ardências ou irritações. Sua
Almeida
fórmula deve ser isenta de corantes, parabenos e Mancebo
álcool e que mantenha o pH natural (neutro).
Embalagem com 350 ml.

6,38

Palmolive

2,55

Limpil

1,04

Barra

2,08

Bettamin

0,90

Inove

1,45

Ober

0,38 Brasileirinha

1,89
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CAA
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1,42 Carinho Plus

1,42 Carinho Plus

6,03

MNR
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Barra
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Inove
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Barra

2,30

Turma da
Mônica

5,66

Chapa 3

2,02

São João

6,02

Palmolive

1,53 Execcelence

1,50
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Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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§ 2º -O imóvel objeto desta permissão destinar-se-á, exclusivamente,
para fins de moradia.

DECRETO Nº. 140, DE 13 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre a Permissão de Uso de imóvel
que menciona, pertencente ao Município, e
dá outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

§ 3º - A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é feita com
intuitu personae e em consequência disto, a Permissionária não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma
pessoa natural ou jurídica, ficando resguardados os direitos sucessórios
aos herdeiros da Permissionária durante o prazo da permissão.

Considerando o Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 521/
17/PMV, anexo ao Processo Administrativo nº. 8586/2017.

§ 4º - A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de revogação
imediata da permissão ora outorgada.

DECRETA

Art. 3º - A Permissionária será solidária e ficará responsável pelo
pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais
taxas de luz, água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade e
obrigações previstas nos Decretos 54/95, 10/99 e 81/00, devendo o
requerente se inscrever no C AES – C adastr o de Atividades
Econômicas do Município de Valença.

Art. 1º - Fica outorgada “permissão de uso” a título precário, a
Srª. MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PERES, portadora do CPF nº.
443.505.707-72 e ID nº. 05414271-6 IFP, que deu origem ao Termo de
Permissão de Uso de Imóvel nº. 521/17/PMV, anexo ao Processo
Administrativo nº. 8586/2017.
Art. 2º - O Permitente entrega ao Permissionário o imóvel
Municipal localizado no C onjunto Habitacional Vadinho Fonseca,
desmembrado da porção maior da Fazenda Santa Rosa II.
§ 1º - O prazo da permissão de uso é de 10 (dez) anos, com início em
11/07/2017 e término em 11/07/2027 e se dará de forma gratuita.

PORTARIA

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Vereador PAULO CELSO ALVES PENA : Renato Rodrigues, Adilson
Nascimento e Herberson Arthur Lima

N.º 025/2017

SAULO DE TARSO PEREIRA CORREA DA
SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS
R E S O L V E:
EXONERAR a partir de 1º de agosto de 2017, a senhora
SARA PINHEIRO GIOSEFFI.portadora inscrita na Receita Federal com
o nº. 081.637.527-50, Assessora da Mesa Diretora, símbolo CC-AM-I.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE

DAVID BARBOSA NOGUEIRA , Rubens da Silva Mancebo, Kaique
Florencio Medeiros e Rafael Heinzelmann
ALOYSIO SAULO BREVES BEILER: Victor Hugo Hipólito Santos
Paiva, Bruno da Costa Alvernaz Barcelllos e Marcio Jorge Baptista.
FABIANI MEDEIROS SILVA: Leidiane Ferreira da Cunha, Rita de
Cassia Medeiros e Eurico Pereira Pires
MARCOS DA SILVA MARQUES - Marquinho da Saúde: Marcelo Inacio
Parkut Costa, Fabricio Itaborai Ferreira e Luiz Felipe Rodrigues dos Anjos.
RAFAEL DE OLIVEIRA TAVARES: Carlos Alexandre de Oliveira ,
Carlos Eduardo Teixeira da Silvan e Erica Curtinhas Almeida

Gabinete da Presidência, 1 de agosto de 2017.
SAULO DE TARSO PEREIRA CORREA DA SILVA
PRESIDENTE

MICHELLE VIEIRA CABRAL DA SILVA: Roberto Rocha Rabello
,Claudio Antonio de Mello e Fabio Damião Raymundo

Nº 026/2017

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA : Maria Laurinda Moura de
Azevedo, Deise Lane Cabral e Rosimere da Silva Rocha

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

SILVIO ROGERIO FURTADO DA GRAÇA : Anna Maria Silva, Geraldo
Nonato Mendes e Gabriel Moreira

Art. 1º. - Considerando a Lei de transparência Lei nº 12.527, de
2011 e art. 5º inciso XXXIII da Constituição Federal in verbis: “todos
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

PEDRO PAULO MAGALHAES GRAÇA: Jorge José Guimarães Aguiar,
Jorge Luiz Costa Camargo e Maria Tereza Nogueira Rubião

PO R T A R I A

RESOLVE
PUBLICAR a relação dos Assessores Parlamentares nomeados nos
Gabinetes dos Exmos Senhores Vereadores, eleitos para o pleito 2017/2020.

FABIO ANTONIO PIRES JORGE: Rosa Maria Barbosa Rodrigues,
Leonardo Levi Siqueira Grijó e José Rodrigues.

12 – SAULO DE TARSO CORREA DA SILVA: Carlos Henrique Assis da
Silva, Marcio Roberto Thomé dos Santos e Luiz Walter Soares de Souza
Publique-se, registre-se e arquive-se.
Gabinete da Presidência 1 de agosto de 2017
Saulo de Tarso P. Correa da Silva - Presidente

Página 26

Edição 883 - 10/08/2017

