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HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº : 23902/2018/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 11934.211000/1177-02
Considerando o procedimento ora realizado pela Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Saúde.
Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.
Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão, da Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do
Município HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando a indicação feita, determinando em conseqüência adjudicação as firmas:
Informática LTDA CNPJ nº:16.779.286/0001-95 , Canaa de Carmo Distribuidora LTDA Me CNPJ nº: 10.542.335/0001-95, Lifetec
Comércio, Manutenção e Locação em Material Médico LTDA-Me CNPJ nº: 10.454.996/0001-69, CDDO de Carmo Comércio e
Prestação de Serviços LTDA CNPJ nº: 04.179.046/0001-70, Linha Médica Comércio Representação e Importação LTDA CNPJ nº:
02.595.545/0001-13, HCMIX Representações Eireli CNPJ: 32.077.971/0001-26, Magna Comércio de Produtos Médicos Hospitalares
Ltda-EPP CNPJ: 05.922.811/0001-63, Silveira MP Comércio e Serviços LTDA Me CNPJ nº:14.935.828/0001-46, OMG4 Papel LTDAMe CNPJ nº: 22.800.145/0001-00 , K.C.R Industria e Comercio de Equipamentos Eireli CNPJ: 09.251.627/0001-90, Mônica Valeria
da Silva Freitas- Equipamentos Hospitalares Eireli- EPP CNPJ nº: 11.152.442/0001-70 no valor global de R$ 130.950,18 (cento e
trinta mil novecentos e cinquenta reais e dezoito centavod) diante do fato de que foi a melhor proposta apresentada e que atendeu
ao interesse público e as normas da Lei nº 8.666/93, publicada no D.O.U. de 06/07/94 e alterações posteriores.
Determino, outrossim, a adoção das providências complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.
Valença 15 de julho de 2019

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
(3ª. REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 23.252/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 004/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiários: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, Nutrimix Comercial Ltda.-EPP, Sheridan Rio Comércio e Serviços Eireli-ME,
Amanbella Comércio de Alimentos Eireli-ME, GN Alimentos Ltda., Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-EPP, 100% Embalagens
Distribuidora Além Paraíba Ltda.-EPP, Tribão Comércio e Serviços Ltda.-ME, 3 B Comercial Eireli-EPP, Comércio de Gêneros Alimentícios
Vieira Ltda.-ME, LC Log Representações Comércio e Serviços Eireli-ME, Distribuidora Limpoli Eireli-ME, Rota 393 Alimentos Ltda.-EPP,
Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME, Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME e Alnutri Alimentos Ltda.
Item

Qtde

Unid

1

9.918

Kg

2

8.007

Sachê

3

178

Pote

4

33.329

Kg

5

1.215

Unid

6

4.593

Kg

7

2.587
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Descrição

Empresa

Abóbora Madura: de 1ª qualidade, tipo m enina, isenta de enferm idades,
material terroso e um idade externa anormal, sem danos físicos e m ecânicos
Morelli
oriundos de manuseio e transporte. De colheita recente. Em balada em plástico
filme quando cortada
Achocolatado em pó instantâneo: de 1ª qualidade, com vitaminas Activ-Go,
minerais, açúcar, cacau em pó, m altodextrina, emulsificante lecitina de soja e
arom atizante. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e
--procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data
de validade e quantidade do produto. Sachê de 800 grs
Achocolatado em pó instantâneo ZERO AÇÚCAR: de 1ª qualidade, sem adição
de açúcar, com vitaminas e minerais, maltodextrina, cacau em pó lecitinado,
arom a idêntico ao natural de baunilha, edulcorantes artificiais e antiumectante.
Rota
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,
inform ação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Pote de 210 grs
Açúcar refinado: de 1ª qualidade, refinado am orfo, obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo
de 99% de p/p e um idade máxim a de 0,3% de p/p, sem ferm entação, isento de
sujidades, parasitas e materiais terrosos. Embalagem íntegra e resistente,
Rota
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote de 1
kg
Adoçante dietético líquido com STEVIA: de 1ª qualidade, sem aspartame.
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,
Am anbella
inform ação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Em balagem com 80 ml
Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional, firm e e intacto, sem danos físicos
e m ecânicos oriundos de manuseio e transporte, sem perfurações e cortes,
Morelli
tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de
sujividades. De colheita recente
Amido de Milho: de 1ª qualidade, produto amiláceo, extraído do m ilho, fabricado
a partir de m atérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a form a
de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando com primido entre os dedos.
100% Dist.
Umidade máxim a 14% p/p, acidez 2,5% p/p, m ínimo do am ido 84% p/p e
resíduo m ineral fixo p/p. Em balagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 500 grs

Preço
Unitário

Marca

1,90

Ceasa

---

---

11,95

Gold

1,85

Topçucar

3,97

Svilli

9,18

Ceasa

1,60

Campo Bom
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10,40

Dona Milu
(*)

Am anbella

10,40

Dona Milu
(*)

Morelli

2,05

Ceasa

Silveira MP

3,50

Rei do
Queijo

Silveira MP

3,50

Rei do
Queijo

---

---

---

Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, com posição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal,
carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de m alte, fermentos
quím icos e estabilizantes. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, inform ação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 grs

Rota

1,18

Naga

Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, com posição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal,
carbonato de cálcio, am ido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos
quím icos e estabilizantes. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, inform ação nutricional, núm ero de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 grs

Rota

1,18

Naga

12.905

Pcte

9

4.300

Pcte

10

22.257

Kg

11

16.629

Gf

12

5.543

Gf

13

635

Gf

15

49.667

16.555

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe longo fino,
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade m áxim a 15%, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalados em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, lim pos e não violados, lacrados, resistentes que
garantam a integralidade do produto até o momento do consumo. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 5 kg
Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe longo fino,
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade m áxim a 15%, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalados em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, lim pos e não violados, lacrados, resistentes que
garantam a integralidade do produto até o momento do consumo. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 5 kg
Batata Inglesa: de 1ª qualidade, inteira, de colheita recente, livre de parasitas e
larvas, sem umidade anormal, isenta de odor e sabor estranhos. De colheita
recente
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 m odificado,
aromatizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, crem e de
soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: gom a guar (INS
412) e fermento lácteo. Contém leite e derivados. Pode conter soja. Não
contém glúten. Garrafa de 900 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 m odificado,
aromatizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, creme de
soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: gom a guar (INS
412) e fermento lácteo. Contém leite e derivados. Pode conter soja. Não
contém glúten. Garrafa de 900 grs
Bebida Láctea Zero Lactose: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite
pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa sabores, am ido
modificado, arom atizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido
lático (INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial,
crem e de soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: gom a
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. Em balagem de 170 grs

Am anbella

8

14
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16

17

3.600

19.862

Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, com posição
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura
vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, ferm entos
quím icos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de am ônio e pirofosfato ácido de
sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase,
metabissulfito de sódio, sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite.
Isento de produtos de origem anim a. Embalagem íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200
grs

Pcte

Biscoito doce, tipo leite: de 1ª qualidade, com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, am ido, soro de
leite em pó, leite em pó integral, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato
de am ônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, em ulsificante
lecitina de soja, arom atizante e melhoradores de farinha protease e
metabissulfito de sódio. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote de 200 grs

---

---

---

Rota

1,22

Naga

Rota

1,20

Naga

---

---

---

Pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha: de 1ª qualidade, composição básica: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal (soja, palma),
amido, açúcar invertido, sal, em ulsificante lecitina de soja (INS 322),
arom atizante, acidulante ácido láctico (INS 270), ferm entos quím icos
bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de aamônio (INS 503ii).
Sabores variados. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 400 grs

Rota

2,66

Naga

Pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, com posição
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal iodado, ferm entos quím icos:
bicarbonato de sódio (INS 500ii), bicarbonato de amônio (INS 503ii) e
pirofosfato ácido de sódio, aroma idêntico ao natural e emulsificante lecitina de
soja. Sabores variados. Em balagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 400 grs

Rota

2,66

Rancheiro

Kg

Brócolis: fresco, extra, com coloração verde escuro, separados em m aços
padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. De
colheita recente. Em balada em plástico filme

Morelli

3,55

Ceasa

18

33.148

Pcte

19

180

Pcte

20

21

22

9.932

180

13.332
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Biscoito doce, tipo maisena: de 1ª qualidade, composição básica: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, vitamina e demais substâncias
pertinentes. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data
de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 grs
Biscoito doce, tipo maisena SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, com posição
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio
e bicarbonato de amônio), sal, m etabissulfito de sódio, aroma artificial de
baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose
e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem anim al. Em balagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Pacote de 200 grs
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23

24

25

26

10.778

3.592

20.000

6.665

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

Kg

Carne Bovina, músculo em pedaço: congelada em peças, com no m áxim o 3%
de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve
ser isenta de cartilagens e ossos. Embalagem atóxica, em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, em pacotes de 1 kg. Na
embalagem devem constar dados de identificação e inform ações nutricionais
do produto, núm ero do SIF, SIE ou SIM. Deverá ser entregue a no máxim o 4ºC

12,06

GN

Kg

Carne Bovina, músculo em pedaço: congelada em peças, com no m áxim o 3%
de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses, cor própria, sem m anchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve
ser isenta de cartilagens e ossos. Em balagem atóxica, em filme de PVC
Am anbella
transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a
integridade do produto até o mom ento do consumo, em pacotes de 1 kg. Na
embalagem devem constar dados de identificação e inform ações nutricionais
do produto, núm ero do SIF, SIE ou SIM. Deverá ser entregue a no máxim o 4ºC

13,91

Landin

Kg

Carne bovina - patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, em balada à vácuo,
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes
de 1 kg. Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos,
cartilagens e pelos. Em balagens rotuladas, constando obrigatoriam ente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD Nº
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

Vieira

16,90

Vieira

Kg

Carne bovina - patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, em balada à vácuo,
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes
de 1 kg. Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos,
cartilagens e pelos. Em balagens rotuladas, constando obrigatoriam ente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD Nº
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

Vieira

16,90

Vieira

Vieira

17,58

Vieira

Vieira

17,58

Vieira

Morelli

2,69

Ceasa

Morelli

2,29

Ceasa

Morelli

2,29

Ceasa

27

11.117

Kg

28

3.700

Kg

29

7.305

Kg

30

25.088

Kg

31

8.350

Kg

Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada em cubos com
dim ensões de 3x3x3 cm, congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg. Conter
no m áxim o 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e
pelos. Embalagens rotuladas, constando obrigatoriam ente carimbos do SIF ou
SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 –
Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC
Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada em cubos com
dim ensões de 3x3x3 cm, congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg. Conter
no máxim o 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e
pelos. Em balagens rotuladas, constando obrigatoriam ente carimbos do SIF ou
SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 –
Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC
Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e firm es, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, sem perfurações e cortes,
tam anho e coloração uniform es, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
sujividades. De colheita recente
Cenoura: De 1ª qualidade, sem ram a, fresca, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou m ecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações
uniform es. De colheita recente
Cenoura: De 1ª qualidade, sem ram a, fresca, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou m ecânica, rachadura e corte, tam anho e colorações
uniform es. De colheita recente
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32

914

Pcte

33

10.839

Kg

34

13.343

Kg

35

576

Pcte

36

10.900

Sachê

37

24.125

Caixa

38

8.040

Caixa

39

4.568

Kg

40

15.863

Kg

41

49.111

Kg

42

16.370

Kg

43

8.036

Pote
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Cereal Infantil para Mingau: de 1ª qualidade, com probiótico, sabor
multicereais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, 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 (vitam ina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
Rota
vitam ina A, vitam ina B1, vitam ina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e
arom atizante vanilina. Tipo Mucilon ou sim ilar. Contém glúten. Contém
derivados de trigo. Pode conter leite, soja, centeio, cevada e aveia. Sachê de
230 grs
Chuchu: de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de
enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
Morelli
manuseio e transporte. De colheita recente
Couve flor: De 1ª qualidade, de cor crem e, fresca, isenta de folha, com cabeça
firm e e sem áreas escuras, com talo máxim o de 3 cm , deve apresentar as
características do cultivar bem definidas, estar fisiologicam ente desenvolvida,
Morelli
bem formada, lim pa, com coloração própria, livre de danos m ecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, sem m anchas de fungo. De colheita recente.
Embalada em plástico film e
Ervilha seca partida: Tipo 1, o produto deverá ser constituído de no m ínimo
95% de ervilhas partidas, de tam anho e formato naturais, maduras, limpas e
Rota
secas, coloração própria e odor característico, isento de odores estranhos.
Embalagem de 500 grs
Extrato de tom ate sim ples concentrado: de 1ª qualidade, composto de polpa de
tom ate, açúcar e sal. Produto resultante da concentração da polpa de tomates
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes, por processo tecnológico
Rota
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). Sachê com 340 grs
Farinha de aveia: de 1ª qualidade, obtida a partir de moagem das sem entes
integrais da aveia, flocos finos. Rica em fibras, proteínas, ferro, sais m inerais e
Ajurdy
vitam inas. Caixa de 200 grs
Farinha de aveia: de 1ª qualidade, obtida a partir de m oagem das sementes
integrais da aveia, flocos finos. Rica em fibras, proteínas, ferro, sais minerais e
Ajurdy
vitam inas. Caixa de 200 grs
Farinha de mandioca torrada: de 1ª qualidade, grupo seco, subgrupo fina,
classe amarela, tipo 1. Em balagem íntegra e resistente, devendo conter:
Am anbella
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg
Farinha de trigo: de 1ª qualidade, trigo especial sem fermento. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação
Rota
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 1 kg
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades e
materiais estranhos. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
3B
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades e
materiais estranhos. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
3B
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg
Ferm ento em pó: de 1ª qualidade, am ido de m ilho geneticamente modificado,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação
Am anbella
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 100 grs

3,54

Mucilon

1,69

Ceasa

4,09

Ceasa

3,59

Campo Bom

1,18

Quero

1,60

Naturale

1,60

Naturale

2,28

Vascaína

2,14

Núm ero Um

4,38

Anchieta

4,38

Anchieta

1,56

Apti
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Filé de peito 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 firm e não amolecida, odor e cor característicos. Não
20.847 Bandeja
deve apresentar form ações de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queim aduras por congelamento. O produto deverá
respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura.
Embalagem de 1 kg. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

3B

8,99

Rivelli

45

Filé de peito 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
Bandeja
deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá
respeitar o lim ite m áximo de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura.
Embalagem de 1 kg. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

3B

8,99

Rivelli

Pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): branco, cortado em postas, sem pele, sem espinha,
congelado, isento de vestígios de descongelamento, livres de resíduos de
vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em
Am anbella
embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente. Contendo na
embalagem identificação do produto, peso, m arca do fabricante, prazo de
validade, carim bos oficiais e selos de inspeção do órgão com petente e data de
embalagem . Deverá ser entregue a no m áxim o -12ºC. Pacote de 1 kg

19,50

H. Sul
Pescados

Pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): branco, cortado em postas, sem pele, sem espinha,
congelado, isento de vestígios de descongelamento, livres de resíduos de
vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em
Am anbella
embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente. Contendo na
embalagem identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carim bos oficiais e selos de inspeção do órgão com petente e data de
embalagem . Deverá ser entregue a no m áxim o -12ºC. Pacote de 1 kg

19,50

H. Sul
Pescados

29,90

Nestlé

29,90

Nestlé

42,50

Nestlé

1,46

Pereira

46

47

6.949

9.611

3.203

48

1.498

Pote

49

499

Pote

50

1.020

Pote

51

6.994

Kg

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 2: Fórmula infantil
de seguimento para lactentes a partir de 6 m eses de vida. Com proteínas
lácteas, composta por prebióticos (GOS/FOS), DHA, ARA e nucleotídeos.
Nutrimix
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,
inform ação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Não contém glúten. Pote: 800 grs
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 2: Fórmula infantil
de seguim ento para lactentes a partir de 6 meses de vida. Com proteínas
lácteas, com posta por prebióticos (GOS/FOS), DHA, ARA e nucleotídeos.
Nutrimix
Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,
inform ação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Não contém glúten. Pote: 800 grs
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA 2:
Fórmula infantil à base de soja para lactentes a partir de 6 m eses de vida. Sem
proteínas lácteas, sendo com posto por proteína isolada de soja. Sua fórmula é
livre de lactose e sacarose, não contém glúten. Embalagem íntegra e
Nutrimix
resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pote: 800 grs
Fubá: de 1ª qualidade, grãos finos. Embalagem íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência, inform ação nutricional, número de lote,
Am anbella
data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Em balagem de
1 kg
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52

73.748

Caixa

53

1.000

Caixa

54

29.371

Kg

55

9.790

Kg

56

30.392

Kg

57

10.130

Kg

58

40.358

Kg

59

242.374

Litro

60

80.785

Litro

61

3.594

Litro

62

3.594

Litro

63

3.594

Litro

64

97.752

Pcte
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Gelatina COMUM: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal, vitam ina C.
Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fum árico. Arom atizante.
Edulcorante: aspartam e, ciclam ato de sódio, acesulfame de potássio e
sacarina sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e am arelo crepúsculo FCF ou
Am anbella
Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Em balagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem com 30 grs - de sabores variados
Gelatina ZERO AÇUCAR: de 1ª qualidade, gelatina, m altodextrina, sal.
Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fum árico. Arom atizante.
Edulcorante: aspartam e, ciclam ato de sódio, acesulfame de potássio e
sacarina sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e am arelo crepúsculo FCF ou
Am anbella
Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Em balagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem com 12 grs - de sabores variados
Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em quilo (Kg), tam anho
Morelli
médio. De colheita recente
Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em quilo (Kg), tam anho
Morelli
médio. De colheita recente
Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas; tam anho e coloração uniformes; devendo ser bem
Morelli
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente
Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem
Morelli
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente
Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o
Morelli
consumo. De colheita recente
Leite Integral UHT: de 1ª qualidade, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e
zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, m onofosfato de sódio, difosfato de
sódio e citrato de sódio. Sem glúten. Em balagem íntegra e resistente, devendo
--conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro
Leite Integral UHT: de 1ª qualidade, vitam inas (A, D e C), m inerais (ferro e
zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de
sódio e citrato de sódio. Sem glúten. Embalagem íntegra e resistente, devendo
--conter: identificação e procedência, inform ação nutricional, número de lote,
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro
Leite de Soja UHT: de1ª 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 com um (em 200 ml). Embalagem íntegra e
Rota
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1
litro
Leite SEM LACTOSE UHT: de 1ª qualidade, tradicional, com 0% lactose, rico
em ferro e vitaminas (A, D e C). Embalagem íntegra e resistente, devendo
Rota
conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro
Leite Desnatado UHT: Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no
máxim o 0,5 % de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta tem peratura),
em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá
100% Dist.
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Embalagem de 1 litro
Leite em pó Integral: de 1º qualidade, vitam inas A e D, emulsificante, lecitina de
Alnutri
soja, instantâneo, sem glúten. Em balagem de 400 grs

0,67

Apti

1,26

Apti

3,88

Ceasa

3,88

Ceasa

2,90

Ceasa

2,90

Ceasa

1,65

Ceasa

---

---

---

---

4,36

Mais Vita
Yoki

3,74

Quatá

2,82

Quatá

6,32

Pink
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65

32.583

Pcte

66

11.983

Kg

67

65.988

Kg

68

21.996

Kg

69

8.221

Pcte

70

9.025

Pcte

71

8.840

Pcte

72

29.483

Kg

73

9.827

Kg

74

75

76

77

17.235

5.740

218

21.276
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Leite em pó Integral: de 1º qualidade, vitaminas A e D, emulsificante, lecitina de Almeida
soja, instantâneo, sem glúten. Embalagem de 400 grs
Mancebo
Lim ão: de 1ª qualidade, taiti, sem m anchas, com cor, odor e sabor
Morelli
característicos. De colheita recente
Maçã nacional: de 1ª qualidade, pesando em média 120 grs cada, inteiras e
sãs, no ponto de maturação adequado para o consum o. Isenta de sujividades,
Morelli
parasitas e larvas, sem um idade externa anormal, com sabor e odor
característicos. De colheita recente
Maçã nacional: de 1ª qualidade, pesando em média 120grs cada, inteiras e
sãs, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isenta de sujividades,
Morelli
parasitas e larvas, sem umidade externa anorm al, com sabor e odor
característicos. De colheita recente
Macarrão espaguete: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo
Rota
enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote de 1 kg
Macarrão goelinha: de 1ª qualidade, m assa com ovos e farinha de trigo
Am anbella
enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote de 500 grs
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, m assa com ovos e farinha de trigo
Am anbella
enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500 grs
Mam ão form osa: de 1ª qualidade, no ponto de m aturação adequado para o
Morelli
consumo, inteiro e isento de lesões e sujividades. De colheita recente
Mam ão form osa: de 1ª qualidade, no ponto de m aturação adequado para o
Morelli
consumo, inteiro e isento de lesões e sujividades. De colheita recente

6,99

Aurora

2,69

Ceasa

4,20

Ceasa

4,20

Ceasa

3,21

Cadore

1,62

Cadore

1,62

Cadore

3,30

Ceasa

3,30

Ceasa

Kg

Manga Palm er: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração verdearroxeada quando verde, e verm elho-escura quando m adura, polpa de
coloração am arela, baixo teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e
madura com polpa intacta e firm e, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, acondicionadas em caixa de PVC. De colheita recente

Morelli

3,45

Ceasa

Kg

Manga Palmer: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração verdearroxeada quando verde, e vermelho-escura quando madura, polpa de
coloração amarela, baixo teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e
madura com polpa intacta e firm e, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, acondicionadas em caixa de PVC. De colheita recente

Morelli

3,45

Ceasa

Pote

Manteiga sem sal: de 1º qualidade, consistência sólida, pastosa à tem peratura
de 20ºC, de textura lisa, uniforme, untosa, com distribuição uniform e de água
(umidade), cor branco am arelada, sem manchas ou pontos de outra coloração.
De sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho.
dizeres de rotulagem , data de fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional. Pote 200 grs

---

---

---

Kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâm etro variando de 65 a 75 mm),
categoria I. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação
e ausente de danos m ecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a m anipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes e
as frutas acondicionadas em caixas de polietileno vazadas. Os alimentos não
devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, revistas e
sim ilares), papelão ou plástico reciclado. De colheita recente

Morelli

5,48

Ceasa
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78

79

80

81

82

83
84

85

86

87

7.090

9.499
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Kg

Maracujá: Grupo am arelo. Classe: 3 (diâmetro variando de 65 a 75 mm ),
categoria I. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação
e ausente de danos mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de
maturação tal que perm ita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consum o m ediato e im ediato. O
veículo de entrega deverá estar de acordo com as norm as sanitárias vigentes e
as frutas acondicionadas em caixas de polietileno vazadas. Os alimentos não
devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, revistas e
sim ilares), papelão ou plástico reciclado. De colheita recente

Morelli

5,48

Ceasa

Pote

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitam ina 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: ácido cítrico. Aromatizante: aroma idêntico ao natural.
Corantes: urucum, betacaroteno e cúrcuma. Sem glúten. Em balagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade e quantidade do produto. Pote de 500 grs

Rota

3,03

Claybom

Morelli

2,15

Ceasa

---

---

---

---

---

---

Rota

3,39

Cocam ar

Rota

3,59

Sétim o Céu

Rota

3,59

Sétim o céu

Morelli

9,00

Ceasa

Morelli

9,00

Ceasa

Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda, livre de sujividades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem desenvolvida e
10.964
Kg
madura, com polpa firm e e intacta, embalada. De colheita recente. Em balada
em plástico filme quando cortada
Miúdo de Frango (Fígado de Galinha): de 1ª qualidade, congelado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Em balagens
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
11.857 Bandeja
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e constando
obrigatoriam ente carimbos do SIF ou SIM. Bandeja de 1 kg. Deverá ser
entregue a no m áximo 4ºC
Miúdo de Frango (Fígado de Galinha): de 1ª qualidade, congelado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagens
rotuladas, constando obrigatoriamente carim bos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
3.950 Bandeja
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e constando
obrigatoriam ente carim bos do SIF ou SIM. Bandeja de 1 kg. Deverá ser
entregue a no m áximo 4ºC
21.552
Gf
Óleo de Soja: de 1ª qualidade, refinado. Embalagem de 900 ml
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa, resistente e
38.730
Dúzia sem rachaduras ou deformações, com calcificação uniforme e formato
característico. Em balagem com 1 dúzia
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa, resistente e
12.910
Dúzia sem rachaduras ou deformações, com calcificação uniforme e formato
característico. Em balagem com 1 dúzia
Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvida e m adura, com polpa firme e intacta, com ausência de
27.514
Kg
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e m ecânicos oriundos do
manuseio e transporte. De colheita recente
Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, com ausência de
9.170
Kg
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. De colheita recente
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88

1.423

89

5.823

90

1.940

91

3.456

92

2.935

93

3.628

94

12.720

95

8.844

96

1.116

97

10.740

98

3.228
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Pimentão Verde: de 1ª qualidade, verde e graúdo, inteiros, limpos e sem odor e
sabor estranhos, o cálice e pedúnculo do fruto deverão apresentar-se sadios,
tam anho e coloração uniformes, sem lesões de origem física e m ecânica,
Kg
perfurações e cortes. Extra, graúdo e verdoso. Deverão ser acondicionados em
Morelli
embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque alterações
externas ou internas nos frutos e que não transmitam odor ou sabor estranho
aos m esmos. De colheita recente
Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à vácuo, extra forte. Selo
de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado de Qualidade PQC. Em balagem íntegra e
Pcte
resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação nutricional,
Rota
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pacote de 500 grs
Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e m oído à vácuo, extra forte. Selo
de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado de Qualidade PQC. Em balagem íntegra e
Pcte
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
Rota
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pacote de 500 grs
Suco à base de soja: alim ento feito com proteína de soja extraída direto do
grão. Ingredientes: água, extrato de soja, açúcar, suco concentrado da fruta
correspondente ao sabor ou polpa correspondente, vitaminas (A, B12 e C) e
Litro
minerais (ferro e zinco), espessante pectina, acidulante ácido cítrico,
Am anbella
aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, e edulcorantes sucralose e
acessulfame de potássio. Pode conter corante natural. Não contém glúten.
Contém soja. Sabores vaiados. Embalagem de 1 litro
Queijo minas frescal: de 1ª qualidade, com faces planas, consistência macia,
cor interna branca, isento de sujidades, m ofo e odor desagradável, sabor
levem ente ácido ao suave, obtido de leite pasteurizado, embalado
individualmente, em plástico transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente ou material compatível próprio para uso alimentar, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo com rótulo im presso. A
Kg
Rota
embalagem deverá conter externam ente os dados de identificação,
procedência, inform ação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Deverá m anter-se a um a
tem peratura não superior a 8ºC
Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de iodo igual ou superior a
Kg
20mg até o lim ite m áximo de 60mg por kg, conforme RDC nº 130, de 26/05/03.
Rota
Pacote de 1 kg
Água sanitária: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto,
Litro
Rota
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1
litro
Álcool 70%: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70% lt, líquido, para lim peza
geral, Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com dados de
Litro
100% Dist.
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de 1 litro
Amaciante: de 1ª qualidade, cloreto de dialquil dimetil am ônio, coadjuvante,
acidulante, preservante, corante, perfume e água. Registro no Ministério da
Frasco
Tribão
Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 2 litros
Cera Líquida: de 1ª qualidade, líquida, auto brilho, incolor e cores variadas de
acordo com o pedido. Registro no Ministério de Saúde. Embalagem com
Frasco
LC Log
dados de identificação do produto, m arca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem de 750 m l
Creme dental infantil: de 1ª qualidade, gel, com baixa abrasividade, flúor, laurel
Tubo
Rota
sulfato de sódio, sacarina, água. Tubo com 50 grs
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3,39

Ceasa

5,89

Sul de Minas

5,89

Sul de Minas

4,00

Yoki

16,00

Serra de
Ipiabas

0,88

Garça

1,25

Excellence

4,10

Tupi

2,40

Leveesse

3,00

Dam

2,23

Tralálá
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99

9.756

Litro

100

1.080

Frasco

101

8.196

Frasco

102

16.949

Frasco

103

7.380

Pcte

104

1.296

Unid

105

8.234

Unid

106

2.827

Maço

107

8.112

Frasco

108

7.500

Unid

109

23.157

Pcte

110

7.719

Pcte

111

1.716

Unid

112

8.556

Unid

113

3.228

Frasco

114

8.760

Unid

115

3.792

Unid
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Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio da 2% l. Registro no
Ministério da Saúde. Em balagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Em balagem de 1
litro
Condicionador infantil: de 1ª qualidade, desenvolvido para desembaraçar e
reduzir o volum e dos cabelos. Sua formulação suave deve deixar todos os tipos
de cabelo fáceis de pentear e delicadam ente perfumados. Registro no
Ministério de Saúde. Frasco com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 480 m l
Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germ icida e bactericida. Registro no
Ministério da Saúde. Em balagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Em balagem de 2
litros
Detergente: de 1ª qualidade, líquido, neutro, concentrado, inodoro e
biodegradável. Embalagem com dados de identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco de 500 ml.
Esponja de aço: de 1ª qualidade, aço de carbono. Tipo Bombril ou sim ilar.
Pacote de 60 grs - com 8 unidades
Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade, esponja com uma face mais m acia
que lim pa suavem ente a pele e a outra face que massageia e esfolia a pele.
Composição: espum a de poliuretano, fibra sintética com talco e bactericida.
Dim ensões: 112 mm x 62 mm x 23 mm
Esponja multiuso dupla face: de 1ª qualidade, sintética, um lado em espum a
poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dim ensões 110 x 75 x 20 m m,
com variação de +/- 10 m m. Para lim peza de material alum ínio, cerâmicas,
grelhas, vidros e louças. Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante
Fósforo m aço: de 1ª qualidade. Longo com 20 palitos com 5 cm, longos com
segurança, desenvolvidos para garantir durabilidade maior da cham a. Em
caixa de papelão resistente com uma super lixa, que facilite seu m anuseio e
acendimento. Em balagem com 10 caixas
Lim pador m ultiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol, metassilicato de
sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não inônico, conservante e
água. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 500 ml
Pano de chão: de 1ª qualidade, alvejado, 100% algodão, 60 x 80 cm
Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, papel
absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor branca,
picotado, gofrado, m edindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos
Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfum e, papel
absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor branca,
picotado, gofrado, m edindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos
Rodo de plástico de 35 cm: Indicado para enxugar pisos lisos. Suas
dim ensões perm item alcançar áreas de difícil acesso. Composição:
polipropileno, PVC e m adeira
Sabão em pó: de 1ª qualidade, com tensoativo biodegradável, fórmula com
amaciante. Registro no Ministério da Saúde. Em balagem com 500 grs,
contendo dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
composição química
Saponáceo: de 1ª qualidade. Com posição do Produto: linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio, alcalinizante, carga e fragrância. contém tensoativo
biodegradável. Frasco com 300 grs
Sabão em barra: de 1ª qualidade, glicerinado, com 200 grs cada pedaço
Sabonete infantil glicerinado: de 1ª qualidade, base vegetal, hipoalergênico,
erm atologicam ente testado. Com glicerina, mel natural e vitam ina E.
Embalagem de 80 grs

Rota

1,45

Excellence

100% Dist.

8,25

Lorys Kids

Tribão

2,40

Lin-Pin

LC Log

0,89

Vitral
(*)

Rota

0,98

Assolan

---

---

---

Tribão

0,37

Brasileirinha

Am anbella

2,46

Paraná (*)

100% Dist.

1,50

Solbrax Dam

Tribão

2,49

Art Crep

Am anbella

2,86

Toilette (*)

Am anbella

2,86

Toilette (*)

---

---

---

Tribão

2,05

Espumil

Sheridan

1,91

Sany

Sheridan

0,81

Barra

Rota

1,59

Lisababy
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2.448

888

1.260
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Unid

Vas s oura de piaçava ecológica Chapa: de 1ª qualidade, reves tida em lata, com
cabo de m adeira res is tente, 30 furos - piaçava de boa qualidade com fios
contínuos e com rigidez adequada para varrição. Com pos ição: piaçava,
m adeira, pregos , gram pos folhas de flandres , aram e e cola

Sheridan

4,48

Robert

Unid

Vas s oura de piaçava ecológica 40 cm : vass oura com 48 furos pos s ui cerdas
com pridas e res is tentes . É indicada para varrer áreas de grande extens ão,
com o pátios , s alões de fes ta, quadras e galpões , além de gram ados após o
corte de gram a. Com pos ição: Piaçava, aram e, prego, m adeira e cola

Tribão

7,90

JB

Fras co

Sham poo infantil: de 1ª qualidade, derm atologicam ente tes tado e
hipoalergênico, que não caus e ardências ou irritações . Sua fórm ula deve s er
is enta de corantes, parabenos e álcool e que m antenha o pH natural (neutro).
Em balagem com 480 m l

Lim poli

7,93

Tralálá

(*) Alteração da marca dos itens 08 e 09 (arroz tipo 1, branco, polido, classe longo fino - pacote 5 kg), passando a ser da marca Dona Milu,
através do Processo Administrativo nº 9.908/2019.
(*) Alteração da marca do item 102 (detergente líquido 500 ml), passando a ser da marca Vitral, através da solicitação do Processo
Administrativo nº 11583/2019.
(*) Itens 106, 109 e 110 foram inseridos por meio de Ata complementar, conforme fls. 2489 a 2519 do Processo Administrativo nº 23252/2018.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019
(1ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e
Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 25.029/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 005/2019
Objeto: Locação de caminhão/equipamento combinado de jato
d’água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (vácuo sewerjet), com capacidade mínima de armazenagem de 6,00 m³ de material
no tanque, mangueiras de captação de 4" para limpeza, inclusive
equipe de operação – motorista e ajudante, por um período de 12
(doze) meses - 1.056 horas, destinado a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil na desobstrução de
bueiros coletores de águas pluviais e redes de captação de esgoto
do Município, com destinação final dos resíduos gerados para aterro
sanitário devidamente licenciado pelo INEA, com emissão de
Manifesto de Resíduo (MTR).
Beneficiário: Cláudio L. Silva Dedetização e Desratização-EPP
Item Qtde Unid

1

Descrição

Empresa

Locação de caminhão/equipamento combinado
de jato d'água a alta pressão com sucção por
ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com
capacidade mínima de armazenagem de 6,00 m³
de material no tanque, mangueiras de captação
de 4" para limpeza, inclusive equipe de
Cláudio L. Silva
operação – motorista e ajudante, por um período
Dedetização e
1.056 hora de 12 (doze) meses - 1.056 horas, destinado a
Desratizaçãoatender a Secretaria Municipal de Serviços
EPP
Públicos e Defesa Civil na desobstrução de
bueiros coletores de águas pluviais e redes de
captação de esgoto do Município, com
destinação final dos resíduos gerados para aterro
sanitário devidamente licenciado pelo INEA, com
emissão de Manifesto de Resíduo (MTR).

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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Preço
Unitário

150,00

Fale
Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018
(3ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e
Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 10.062/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 024/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de
sonorização e/ou iluminação cênica de grande, médio e pequeno
porte, painel de Led’s, carro de som, sonorização para palestras e
sonorização de linha, destinados a atender eventos da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
Beneficiário: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
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Item Qtde Unid

1

2

3

Descrição

20

Sonorização de Grande Porte
dia para eventos com duração de
até 08 horas – Composição 1

20

Iluminação Cênica de Grande
Porte para eventos com
dia
duração de até 08 horas –
Composição 2

15

Painel de Led´s para eventos
dia com duração de até 08 horas
– Composição 3

4

20

Sonorização de Médio Porte
dia para eventos com duração de
até 04 horas – Composição 4

5

25

Sonorização de Médio Porte
dia para eventos com duração de
04 a 08 horas – Composição 4

6

20

dia

25

Iluminação Cênica de Médio
Porte para eventos com
dia
duração de 04 a 08 horas –
Composição 5

8

20

Sonorização
de
Pequeno
Porte para eventos com
dia
duração de até 04 horas –
Composição 6

9

20

dia

7

Iluminação Cênica de Médio
Porte para eventos com
duração de até 04 horas –
Composição 5

Iluminação Cênica de Pequeno
Porte para eventos com
duração de até 04 horas –
Composição 7

10

15

Carro de Som para atender
dia eventos com até 04 horas Composição 8

11

10

Sonorização para Palestras
dia com duração de até 04 horas Composição 9

12

5

dia

Sonorização de Linha para
atender eventos de até 04
horas
de
duração
Composição 10

Empresa
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos-ME
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos
J. R. O. Silva
Produção e
Organização e
Sonorização de
Eventos

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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Preço
Unitário

PORTARIA PMV, Nº. 374, DE 17 DE JULHO DE 2019.

1.900,00

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

1.750,00

Considerando os esforços do Poder Público pela retomada
dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Valença;

1.750,00

1.400,00

1.400,00

1.200,00

Considerando a necessidade de melhoria na prestação dos
serviços de saneamento básico, no caso em tela, os serviços de
água e esgoto;
Considerando que no Brasil, o saneamento básico é um
direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei Federal nº.
11.445/2007, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e
instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos
sólidos e de águas pluviais;
Considerando que com serviços de água e esgoto
adequados, eleva-se a melhoria da qualidade de vidas da população,
sobretudo na saúde infantil com redução da mortalidade infantil, na
expansão do turismo, na valorização dos imóveis e na despoluição
dos rios, dentre outros;
Considerando, por fim, a obrigação do Poder Público em
preservar a qualidade dos serviços de água e esgoto;

1.200,00

RESOLVE:
750,00

650,00

Art. 1º - Instituir a COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA,
destinada a realizar os procedimentos necessários para a transição
destes serviços de saneamento.
Art. 2º - A Comissão de Transição,será composta por 03
(três) membros, integrada pelos seguintes representantes:

1.150,00

625,00

- Hélio Lemos Suzano Júnior - presidente;
- Márcio Roncalli de Almeida Petrillo - membro;
- David Barbosa Nogueira – membro.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

3.450,00

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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