ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 192/17 – PREGÃO PRESENCIAL: 070/17 – ATA DE REGISTRO: 226/17
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação futura de serviços voltados à implantação
pedagógico, com suporte pedagógico e fornecimento de material didático, conforme edital.
PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA
Item Segmento
Qtd.Alun Qtd.
Qtd. total Marca/Nome do Valor
Valor Total
os
Profess
Fabricante
Unitário
ores
01

Educação Infantil (4 1.083
a 5 anos)

47

1.130

Gênese – Brasil
Cultural

R$ 175,62

R$
198.450,60

02

Educação infantil (5 957
a 6 anos)

34

991

Gênese – Brasil
Cultural

R$ 175,62

R$
174.039,42

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/06/2017
PROCESSO: 236/17 – PREGÃO PRESENCIAL: 086/17 – ATA DE REGISTRO: 229/17
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para assistidos pela
SEMADS, conforme edital.
J A DUARTE & CIA LTDA
LOTE 1 – COTA PRINCIPAL
Item Qtde
Un.
Descrição
Valor unitário
Valor global
01

150

Pcts. Achocolatado em pó 400 grs – pó fino, R$ 5,33
composto de açúcar, cacau em pó, sal,
emulsificante, estabilizante e aromatizantes,
com cor marrom, sabor chocolate e odor
característico, embalagem primaria apropriada e
hermeticamente fechada, com validade mínima
de 10 meses na data da entrega.

R$ 799,50

02

113

Pcts. Açúcar cristal pacote de 05 kg – obtido a partir R$ 13,16
do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e
odor característico e sabor doce, não podendo
apresentar mau estado de conservação, alta
umidade, presença de insetos ou detritos e odor
estranho, embalagem primária plástica atóxica
devidamente lacrada, com validade mínima de
19 meses na data da entrega.

R$ 1.487,08

03

23

Unid. Adoçante em pó sachê – caixa com 50 unidades R$ 6,38
– composto de sucralose, acesulfame de
potássio, lactose, antiumectante e outros
ingredientes permitidos, embalagem primária
sachê individual, pesando no mínimo 0,6g cada,
embalagem secundária caixa de papelão
reforçada, com validade mínima de 28 meses
na data da entrega.

R$ 146,74

04

750

Pcts. Biscoito recheado diversos sabores de 140g – R$ 2,09
composto de farinha de trigo enriquecida com

R$ 1.567,50
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Licitação

05

300

Pcts. Bolacha água e sal 200g – crocante, deve R$ 2,02
conter os seguintes ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, extrato de malte, carbonato de
cálcio, sal, creme de milho ou amido de milho,
fermentos químicos, estabilizantes, contém
glúten.

R$ 606,00

06

825

Unid. Bolo pronto 300g – composto de farinha de trigo R$ 6,82
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
ovo, gordura vegetal, sal, fermento químico,
conservante, emulsificante e outros ingredientes
permitidos, com prazo mínimo de validade de 24
dias na data da entrega, embalagem primária
filme bopp atóxico e lacrado.

R$ 5.626,50

07

60

Pcts. Canela em pau – pacote de no mínimo 20g.

R$ 3,44

R$ 206,40

08

150

Unid. Chá de camomila caixa com 10 sachês – R$ 3,09
composto de flores de camomila, embalagem
primária
sachê
individual,
embalagem
secundária caixa de papel cartão, com validade
mínima de 14 meses na data de entrega,
produto sujeito a verificação no ato da entrega
aos
procedimentos
administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 463,50

09

150

Unid. Chá de erva cidreira caixa com 10 sachês – R$ 2,80
composto de folhas e ramos de erva cidreira
(melissa officinalis), isento de sujidades,
fragmentos de insetos e outros materiais
estranhos,
embalagem
primária
sachê
individual, embalagem secundária caixa de
papel cartão, com validade mínima de 14 meses
na data da entrega e suas condições deverão
estar de acordo com a Rdc Produto sujeito a
verificação
no
ato
da
entrega
aos
procedimentos administrativos determinados
pela ANVISA.

R$ 420,00

10

150

Unid. Chá de hortelã caixa com 10 sachês – R$ 3,34
composto de folhas e ramos de hortelã (mentha
piperita), isento de sujidades, fragmentos de
insetos
e
outros
materiais
estranhos,
embalagem
primária
sachê
individual,
embalagem secundária caixa de papel cartão,
com validade mínima de 14 meses na data da
entrega, produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 501,00

11

300

Cxs. Chá mate 250gr – solúvel, composto de erva R$ 6,93
mate tostada, embalagem primária plástica,
apropriada,
hermeticamente
fechada,
embalagem secundária caixa de papel cartão,
com validade mínima de 11 meses n data da

R$ 2.079,00
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ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, leite em pó, sal, fermento químico,
estabilizante, emulsificante e outros ingredientes
permitidos, embalagem primária filme boop
metalizado atóxico e lacrado, com validade
mínima de 05 meses na data da entrega.

12

38

Pcts. Cravo 40g – obtido do botão floral do espécime R$ 11,11
genuíno, de coloração pardo escura, sabor e
odor próprios, embalagem primária saco
plástico transparente, atóxico, produto sujeito a
verificação
no
ato
da
entrega
aos
procedimentos administrativos determinados
pela ANVISA, com validade mínima de 10
meses na data da entrega.

R$ 422,18

13

300

Unid. Geleia de diversos sabores de 230g – R$ 5,77
(moranga, goiaba, uva e laranja), composta de
polpa da fruta, açúcar, acidulante, livre de mofo
ou fermentações, embalagem primária blister
plástico, hermeticamente fechado, com validade
mínima de 10 meses na data da entrega,
produto sujeito a verificação no ato da entrega
aos
procedimentos
administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 1.731,00

14

1.200

Unid. Leite integral caixa de 1 litro – teor de matéria R$ 3,06
gorda mínimo de 3%, embalagem estéril e
hermeticamente fechada, caixa cartonada
aluminizada, acondicionada em caixa de
papelão reforçado, com validade na data de
fabricação de 120 dias e com validade mínima
de 90 dias na data da entrega.

R$ 3.672,00

15

1.650

Unid. Leite desnatado caixa de 1 litro - teor de matéria R$ 3,06
gorda no máximo de 0,5%, embalagem estéril e
hermeticamente fechada, caixa cartonada
aluminizada, acondicionada em caixa de
papelão reforçado, com validade na data de
fabricação de 120 dias e com validade mínima
de 90 dias na data da entrega.

R$ 5.049,00

16

38

Pote Margarina ligth com sal pote de 500g – com teor R$ 5,30
de lipídios entre 35% a 38%, composta de óleos
vegetais, água, leite, estabilizante, conservador,
acidulante, aromatizante e outros ingredientes
permitidos, transportada e conservada a uma
temperatura não superior a 16ºC, embalagem
primária pote plástico atóxico e lacrado, com
validade mínima de 05 meses na data da
entrega.

R$ 201,40

17

150

Pote Margarina ligth sem sal pote de 500g – com teor R$ 5,88
de lipídios entre 35% a 38% composta de óleos
vegetais, água, leite, estabilizante, conservador,
acidulante, aromatizante e outros ingredientes
permitidos, transportada e conservada a uma
temperatura não superior a 16ºC, embalagem
primária pote plástico atóxico e lacrado, com
validade mínima de 05 meses na data da
entrega.

R$ 882,00

18

150

Pcts. Milho para pipoca pacote de 500g – tipo 1, R$ 3,38
classe amarela, beneficiado, limpo e seco,
isento de matérias estranhas, impurezas, mofo
ou fermentação, admitindo umidade máxima de

R$ 507,00
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entrega, produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.

13,5%, embalagem primária saco plástico filme
bopp, com validade mínima de 04 meses na
data de entrega.
173

Frs.

Óleo de soja frasco de 900ml – composto de R$ 4,31
óleo de soja refinado e antioxidante, isento de
oxidação, sujidades e matérias estranhas,
embalado em embalagem primária apropriada,
hermeticamente fechada e atóxica.

R$ 745,63

20

300

Pcts. Paçoca de amendoim pacote com 50 unidades R$ 19,13
– composta de açúcar, amendoim torrado e
moído, sal e outros ingredientes permitidos,
pesando no mínimo 20g cada, embalagem
primária plástica atóxica e lacrada, embalagem
individual, embalagem secundária caixa de
papelão, com validade mínima de 05 meses na
data da entrega, embalagem de 500g.

R$ 5.739,00

21

450

Unid. Pão de forma integral de 500g – peça fatiada, R$ 7,96
composto de farinha de trigo integral, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar
mascavo,
gordura
vegetal,
conservador,
estabilizante, sal, embalagem primária saco
plástico atóxico e lacrado, com validade mínima
de 08 dias na data da entrega.

R$ 3.582,00

22

525

Pcts. Pó de café de 500g – duplamente embalado, R$ 10,35
sendo a primeira embalagem em caixa protetora
de papelão e a segunda em embalagem a
vácuo laminada, torração escura, sem glúten e
sem gordura saturada, com selo de pureza
ABIC.

R$ 5.433,75

23

488

Gar.

Refrigerante de 02 litros cola – composto de R$ 4,99
água gaseificada, açúcar, extrato de noz de
cola, cafeína, corante caramelo, acidulante e
outros ingredientes permitidos, isento de
corantes artificiais, embalagem primária garrafa
pet, hermeticamente fechada, embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 48 dias na data da entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com a
Instrução Normativa 19/13 (mapa), Rdc 05/07,
Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e
alterações posteriores, produto sujeito a
verificação
no
ato
da
entrega
aos
procedimentos administrativos determinados
pelo Mapa e Anvisa.

R$ 2.435,12

24

563

Unid. Refrigerante de 02 litros sabor guaraná – R$ 4,83
composto de água gaseificada, açúcar, extrato
de semente de guaraná, corante caramelo,
acidulante, conservante e outros ingredientes
permitidos, isento de corantes artificiais,
embalagem
primária
garrafa
pet,
hermeticamente
fechada,
embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 72 dias na data da entrega.

R$ 2.719,29

25

488

Unid. Refrigerante de 02 litros sabor laranja – R$ 4,65
composto de água gaseificada, açúcar, suco de
laranja, aromatizante, corante, acidulante,

R$ 2.269,20
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19

26

150

Unid. Refrigerante sem adição de açúcar pet de 02 R$ 4,68
litros sabor guaraná – composto de água
gaseificada, extrato de semente de guaraná,
corante caramelo, edulcorante, conservante e
outros ingredientes permitidos, isento de
corantes artificiais, embalagem primária garrafa
pet, hermeticamente fechada, embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 72 dias na data da entrega.

R$ 702,00

27

30

Unid. Refrigerante sem adição de açúcar pet de 02 R$ 5,53
litros sabor laranja - composto de água
gaseificada, suco de laranja, corante caramelo,
edulcorante, acidulante e outros ingredientes
permitidos, isento de corantes artificiais,
embalagem
primária
garrafa
pet,
hermeticamente
fechada,
embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 48 dias na data da entrega.

R$ 165,90

28

375

Frs.

Requeijão cremoso de 250g – transportado e R$ 7,16
conservado em temperatura não superior a 10º
C,
embalagem
primária
hermeticamente
fechada, com validade mínima de 40 dias na
data da entrega.

R$ 2.685,00

29

150

Frs.

Requeijão cremoso ligth de 250g – sem adição R$ 9,16
de amido, transportado e conservado em
temperatura inferior a 10ºC, embalagem
primária hermeticamente fechada, com validade
mínima na data da entrega de 72 dias.

R$ 1.374,00

30

750

Lt.

Suco de diversos sabores tipo néctar de 01 litro R$ 5,03
– simples, composto líquido de polpa
concentrada da fruta, água potável, açúcar
podendo ser adicionado de ácidos, possuindo
no mínimo 50% da polpa da fruta, apresentando
sabor e aroma característicos e cor própria, com
validade mínima de 180 dias da data de
fabricação e mínimo de 140 dias na data da
entrega, com embalagem primária caixa
cartonada aluminizada.

R$ 3.772,00

31

390

Unid. Suco em pó zero açúcar de 10g.

32

600

Pcts. Torrada integral pacote de 160g – composta de R$ 4,16
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar,
sal, extrato de malte, amido, emulsificante,
estabilizante e outros ingredientes permitidos,
embalagem primária filme bopp metalizado
atóxico e lacrado, com validade mínima de 10
meses na data da entrega.

R$ 1,09

R$ 425,10
R$ 2.496,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 60.912,29
LOTE 02 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
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conservante e outros ingredientes permitidos,
isento de corantes artificiais, embalagem
primária garrafa pet, hermeticamente fechada,
embalagem secundária plástico resistente, com
validade mínima de 72 dias na data da entrega.

Qtde

Un.

Descrição

Valor unitário

Valor global

01

50

Pcts.

Achocolatado em pó 400 grs – pó fino, R$ 5,33
composto de açúcar, cacau em pó, sal,
emulsificante, estabilizante e aromatizantes,
com cor marrom, sabor chocolate e odor
característico, embalagem primaria apropriada
e hermeticamente fechada, com validade
mínima de 10 meses na data da entrega.

R$ 266,50

02

37

Pcts.

Açúcar cristal pacote de 05 kg – obtido a partir R$ 13,16
do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e
odor característico e sabor doce, não podendo
apresentar mau estado de conservação, alta
umidade, presença de insetos ou detritos e
odor estranho, embalagem primária plástica
atóxica devidamente lacrada, com validade
mínima de 19 meses na data da entrega.

R$ 486,92

03

07

Unid. Adoçante em pó sachê – caixa com 50 R$ 6,38
unidades – composto de sucralose, acesulfame
de potássio, lactose, antiumectante e outros
ingredientes permitidos, embalagem primária
sachê individual, pesando no mínimo 0,6g
cada, embalagem secundária caixa de papelão
reforçada, com validade mínima de 28 meses
na data da entrega.

R$ 44,66

04

250

Pcts.

Biscoito recheado diversos sabores de 140g – R$ 2,09
composto de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, leite em pó, sal, fermento químico,
estabilizante,
emulsificante
e
outros
ingredientes permitidos, embalagem primária
filme boop metalizado atóxico e lacrado, com
validade mínima de 05 meses na data da
entrega.

R$ 522,50

05

100

Pcts.

Bolacha água e sal 200g – crocante, deve R$ 2,02
conter os seguintes ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, extrato de malte, carbonato de
cálcio, sal, creme de milho ou amido de milho,
fermentos químicos, estabilizantes, contém
glúten.

R$ 202,00

06

275

Unid. Bolo pronto 300g – composto de farinha de R$ 6,82
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, ovo, gordura vegetal, sal, fermento
químico, conservante, emulsificante e outros
ingredientes permitidos, com prazo mínimo de
validade de 24 dias na data da entrega,
embalagem primária filme bopp atóxico e
lacrado.

R$ 1.875,50

07

20

Pcts.

R$ 68,80

08

50

Unid. Chá de camomila caixa com 10 sachês – R$ 3,09
composto de flores de camomila, embalagem
primária
sachê
individual,
embalagem
secundária caixa de papel cartão, com validade
mínima de 14 meses na data de entrega,
produto sujeito a verificação no ato da entrega

Canela em pau – pacote de no mínimo 20g.

R$ 3,44

R$ 154,50
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Item

administrativos

09

50

Unid. Chá de erva cidreira caixa com 10 sachês – R$ 2,80
composto de folhas e ramos de erva cidreira
(melissa officinalis), isento de sujidades,
fragmentos de insetos e outros materiais
estranhos,
embalagem
primária
sachê
individual, embalagem secundária caixa de
papel cartão, com validade mínima de 14
meses na data da entrega e suas condições
deverão estar de acordo com a Rdc Produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados
pela ANVISA.

R$ 140,00

10

50

Unid. Chá de hortelã caixa com 10 sachês – R$ 3,34
composto de folhas e ramos de hortelã (mentha
piperita), isento de sujidades, fragmentos de
insetos
e
outros
materiais
estranhos,
embalagem
primária
sachê
individual,
embalagem secundária caixa de papel cartão,
com validade mínima de 14 meses na data da
entrega, produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 167,00

11

100

Cxs.

Chá mate 250gr – solúvel, composto de erva R$ 6,93
mate tostada, embalagem primária plástica,
apropriada,
hermeticamente
fechada,
embalagem secundária caixa de papel cartão,
com validade mínima de 11 meses n data da
entrega, produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 693,00

12

12

Pcts.

Cravo 40g – obtido do botão floral do espécime R$ 11,11
genuíno, de coloração pardo escura, sabor e
odor próprios, embalagem primária saco
plástico transparente, atóxico, produto sujeito a
verificação
no
ato
da
entrega
aos
procedimentos administrativos determinados
pela ANVISA, com validade mínima de 10
meses na data da entrega.

R$ 133,32

13

100

Unid. Geleia de diversos sabores de 230g – R$ 5,77
(moranga, goiaba, uva e laranja), composta de
polpa da fruta, açúcar, acidulante, livre de mofo
ou fermentações, embalagem primária blister
plástico,
hermeticamente
fechado,
com
validade mínima de 10 meses na data da
entrega, produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.

R$ 577,00

14

400

Unid. Leite integral caixa de 1 litro – teor de matéria R$ 3,06
gorda mínimo de 3%, embalagem estéril e
hermeticamente fechada, caixa cartonada
aluminizada, acondicionada em caixa de
papelão reforçado, com validade na data de
fabricação de 120 dias e com validade mínima
de 90 dias na data da entrega.

R$ 1.224,00
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aos
procedimentos
determinados pela ANVISA.

550

Unid. Leite desnatado caixa de 1 litro - teor de R$ 3,06
matéria gorda no máximo de 0,5%, embalagem
estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada aluminizada, acondicionada em
caixa de papelão reforçado, com validade na
data de fabricação de 120 dias e com validade
mínima de 90 dias na data da entrega.

R$ 1.683,00

16

12

Pote

Margarina ligth com sal pote de 500g – com R$ 5,30
teor de lipídios entre 35% a 38%, composta de
óleos vegetais, água, leite, estabilizante,
conservador, acidulante, aromatizante e outros
ingredientes
permitidos,
transportada
e
conservada a uma temperatura não superior a
16ºC, embalagem primária pote plástico atóxico
e lacrado, com validade mínima de 05 meses
na data da entrega.

R$ 63,60

17

50

Pote

Margarina ligth sem sal pote de 500g – com R$ 5,88
teor de lipídios entre 35% a 38% composta de
óleos vegetais, água, leite, estabilizante,
conservador, acidulante, aromatizante e outros
ingredientes
permitidos,
transportada
e
conservada a uma temperatura não superior a
16ºC, embalagem primária pote plástico atóxico
e lacrado, com validade mínima de 05 meses
na data da entrega.

R$ 294,00

18

50

Pcts.

Milho para pipoca pacote de 500g – tipo 1, R$ 3,38
classe amarela, beneficiado, limpo e seco,
isento de matérias estranhas, impurezas, mofo
ou fermentação, admitindo umidade máxima de
13,5%, embalagem primária saco plástico filme
bopp, com validade mínima de 04 meses na
data de entrega.

R$ 169,00

19

57

Frs.

Óleo de soja frasco de 900ml – composto de R$ 4,31
óleo de soja refinado e antioxidante, isento de
oxidação, sujidades e matérias estranhas,
embalado em embalagem primária apropriada,
hermeticamente fechada e atóxica.

R$ 245,67

20

100

Pcts.

Paçoca de amendoim pacote com 50 unidades R$ 19,13
– composta de açúcar, amendoim torrado e
moído, sal e outros ingredientes permitidos,
pesando no mínimo 20g cada, embalagem
primária plástica atóxica e lacrada, embalagem
individual, embalagem secundária caixa de
papelão, com validade mínima de 05 meses na
data da entrega, embalagem de 500g.

R$ 1.913,00

21

150

Unid. Pão de forma integral de 500g – peça fatiada, R$ 7,96
composto de farinha de trigo integral, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar mascavo, gordura vegetal, conservador,
estabilizante, sal, embalagem primária saco
plástico atóxico e lacrado, com validade mínima
de 08 dias na data da entrega.

R$ 1.194,00

22

175

Pcts.

R$ 1.811,25

Pó de café de 500g – duplamente embalado, R$ 10,35
sendo a primeira embalagem em caixa
protetora de papelão e a segunda em
embalagem a vácuo laminada, torração escura,
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15

23

162

Gar.

Refrigerante de 02 litros cola – composto de R$ 4,99
água gaseificada, açúcar, extrato de noz de
cola, cafeína, corante caramelo, acidulante e
outros ingredientes permitidos, isento de
corantes artificiais, embalagem primária garrafa
pet, hermeticamente fechada, embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 48 dias na data da entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com a
Instrução Normativa 19/13 (mapa), Rdc 05/07,
Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e
alterações posteriores, produto sujeito a
verificação
no
ato
da
entrega
aos
procedimentos administrativos determinados
pelo Mapa e Anvisa.

R$ 808,38

24

187

Unid. Refrigerante de 02 litros sabor guaraná – R$ 4,83
composto de água gaseificada, açúcar, extrato
de semente de guaraná, corante caramelo,
acidulante, conservante e outros ingredientes
permitidos, isento de corantes artificiais,
embalagem
primária
garrafa
pet,
hermeticamente
fechada,
embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 72 dias na data da entrega.

R$ 903,21

25

162

Unid. Refrigerante de 02 litros sabor laranja – R$ 4,65
composto de água gaseificada, açúcar, suco de
laranja, aromatizante, corante, acidulante,
conservante e outros ingredientes permitidos,
isento de corantes artificiais, embalagem
primária garrafa pet, hermeticamente fechada,
embalagem secundária plástico resistente, com
validade mínima de 72 dias na data da entrega.

R$ 753,30

26

50

Unid. Refrigerante sem adição de açúcar pet de 02 R$ 4,68
litros sabor guaraná – composto de água
gaseificada, extrato de semente de guaraná,
corante caramelo, edulcorante, conservante e
outros ingredientes permitidos, isento de
corantes artificiais, embalagem primária garrafa
pet, hermeticamente fechada, embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 72 dias na data da entrega.

R$ 234,00

27

10

Unid. Refrigerante sem adição de açúcar pet de 02 R$ 5,53
litros sabor laranja - composto de água
gaseificada, suco de laranja, corante caramelo,
edulcorante, acidulante e outros ingredientes
permitidos, isento de corantes artificiais,
embalagem
primária
garrafa
pet,
hermeticamente
fechada,
embalagem
secundária plástico resistente, com validade
mínima de 48 dias na data da entrega.

R$ 55,30

28

125

Frs.

R$ 895,00

Requeijão cremoso de 250g – transportado e R$ 7,16
conservado em temperatura não superior a 10º
C, embalagem primária hermeticamente
fechada, com validade mínima de 40 dias na
data da entrega.
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sem glúten e sem gordura saturada, com selo
de pureza ABIC.

50

Frs.

Requeijão cremoso ligth de 250g – sem adição R$ 9,16
de amido, transportado e conservado em
temperatura inferior a 10ºC, embalagem
primária
hermeticamente
fechada,
com
validade mínima na data da entrega de 72 dias.

R$ 458,00

30

250

Lt.

Suco de diversos sabores tipo néctar de 01 litro R$ 5,03
– simples, composto líquido de polpa
concentrada da fruta, água potável, açúcar
podendo ser adicionado de ácidos, possuindo
no mínimo 50% da polpa da fruta,
apresentando sabor e aroma característicos e
cor própria, com validade mínima de 180 dias
da data de fabricação e mínimo de 140 dias na
data da entrega, com embalagem primária
caixa cartonada aluminizada.

R$ 1.257,50

31

130

Unid. Suco em pó zero açúcar de 10g.

32

200

Pcts.

R$ 1,09

R$ 141,70

Torrada integral pacote de 160g – composta de R$ 4,16
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar,
sal, extrato de malte, amido, emulsificante,
estabilizante e outros ingredientes permitidos,
embalagem primária filme bopp metalizado
atóxico e lacrado, com validade mínima de 10
meses na data da entrega.

R$ 832,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 20.267,61
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 27/06/2017
PROCESSO Nº 088/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/17 – ATA DE REGISTRO Nº 124/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de suplemento alimentar para atender pacientes de
Mandado Judicial.
DETENTORA: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Valor Un
Valor total
1

LEITE APTAMIL 2 – 400 GRS

384

latas

26,15

10.041,60

2

LEITE NAN CONFORT 1 – 400 GRS

576

latas

27,85

16.041,60

Assinatura: 12/04/2017 – Vigência: 11/04/2018
PROCESSO Nº 130/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/17 – ATA DE REGISTRO Nº 129/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de espuma de poliuretano para
traqueostomia.
DETENTORA: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Valor Un
Valor total
Material de espuma de poliuretano
traqueostomia 10x10 cm
Assinatura: 26/04/2017 – Vigência: 25/04/2018
1

para

432

Un

25,86

11.171,52

PROCESSO Nº 238/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/17 – ATA DE REGISTRO Nº 264/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção de prédios
públicos.
DETENTORA: F.B.BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.
LOTE 03
Valor
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Valor total
Un
1

Fio 4 mm - Material do condutor de cobre, flexível; seção 8.000

M

1,42

11.360,00
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29

2

Fio 10 mm - Fio elétrico; aplicação instalações elétricas; tipo
de revestimento pvc rígido, cor azul, material do condutor
cobre, seção nominal condutor 10mm²; camada isolante pvc
anti-chama, classe de temperatura 70 graus; material de 15.000
cobertura pvc rígido, conforme norma técnica NBR 247-3 e
247-4 certificação compulsória inmetro, port. 184 de
04/12/2003

M

3,47

52.050,00

3

Fio de 2,5 mm - Material do condutor de cobre, flexível;
seção nominal condutor 2mm² camada isolante pvc 70
13.000
graus, termoplástico, anti-chama, na cor preto; material da
cobertura pvc; conforme norma técnica NBR 6148.

M

0,77

10.010,00

4

Fio rígido 1,5 mm - Material do condutor de cobre, flexível;
seção nominal condutor 1,5mm² camada isolante pvc 70
graus,
2.000
termoplástico, anti-chama, na cor preto; material da
cobertura pvc; conforme norma técnica NBR 6148.

M

0,52

1.040,00

5

Fio 6 mm - Material do condutor de cobre, flexível; seção
nominal condutor 6 mm² camada isolante pvc 70 graus,
13.000
termoplástico, anti-chama, na cor preto; material da
cobertura pvc; conforme norma técnica NBR 6148.

M

1,92

24.960,00

M

1,07

5.350,00

Fio paralelo 1 mm - Material do condutor de cobre, flexível;
seção nominal condutor 1 mm² camada isolante pvc 70
6
5.000
graus, termoplástico, anti-chama, na cor preto; material da
cobertura pvc; conforme norma técnica NBR 6148.
Assinatura: 20/07/2017 – Vigência: 12 meses

PROCESSO Nº 238/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/17 – ATA DE REGISTRO Nº 265/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção de prédios
públicos.
DETENTORA: PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME
LOTE 07
Valor
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Valor total
Un
1

Calha para Lâmpadas Fluorescente 2x20W Calha para 02 lâmpadas fluorescente de 20 w com proteção

2

Calha para Lâmpadas Fluorescente 2x40W Calha para 02 lâmpadas fluorescente de 40 w com proteção.
Luminária; chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor
branca; difusor em acrílico transparente; com soquete
antivibratório g 13, para duas lampadas fluorescente de 40w; 500
fechada a prova de tempo, umidade; para instalação de
sobrepor; iluminação direta; comprimento 244mm, largura
1330mm, altura 65mm, aproximadamente; conforme NBR
iec 60598

50

un

40,00 2.000,00

un

75,00 37.500,00

LOTE 09
Item
1

DESCRIÇÃO
Luminária de Emergência

Qt
400

Un
un

Valor
Un

Valor total

20,00 8.000,00

LOTE 11
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nominal condutor 4 mm² camada isolante pvc 70 graus,
termoplástico, anti-chama, na cor preto; material da
cobertura pvc; conforme norma técnica NBR 6148.

DESCRIÇÃO

Qt

Un

Valor
Un

Valor total

1

Lâmpada vapor metálico 150w – Lâmpada vapor metálico;
no formato tubular; com potência nominal de 150 w; encaixe
da
lâmpada rx7s-24, temperatura igual ou superior a 3000k ; 200
fluxo luminoso 13800 lm,irc 75; diâmetro 24mm;
comprimento 135,4mm; vida mediana 9000, horas(min); com
dois polos

un

35,00

7.000,00

2

Lâmpada vapor metálico 2000w - No formato tubular, com
potencia nominal de 2000wX220v; encaixe da lâmpada 10
rosca e40; fabricação conforme NBR iec 60081

un

450,00

4.500,00

un

52,50

52.500,00

Lâmpada Vapor de metálico 400w - No formato de bulbo
tubular; com potência nominal de 400w; encaixe da lâmpada
rosca e40; na cor branca neutra 4300k, com vida média de
3
1.000
10.000 horas; dimensões nominais: diâmetro 47mm e
comprimento de 283; fabricação conforme NBR iec 6167
001541/88
Assinatura: 20/07/2017 – Vigência: 12 meses

PROCESSO Nº 238/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/17 – ATA DE REGISTRO Nº 266/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção de prédios
públicos.
DETENTORA: ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME
LOTE 10
Valor
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Valor total
Un
1

Lâmpada Econômica 59w (ou 60w) – 110v

350

un

46,67 16.334,50

2

Lâmpada Econômica 25w x 200 volts – Lâmpada
fluorescente compacta integrada; 25w; 220v; temperatura de
cor 6400 k; irc 80; fluxo luminoso 1376 lm; bulho espiral; 250
base e27; vida mediana 6000 horas; conforme NBR 14538 e
NBR 14539; com etiqueta compulsória do inmetro.

un

16,86 4.215,00

LOTE 20
Item

DESCRIÇÃO

Qt

Un

Valor
Un

Valor total

1

Soquete E40 para iluminação pública

120

un

9,73

1.167,60

2

Soquete E27 para iluminação pública

50

un

1,51

75,50

Un

Valor
Un

LOTE 21
Item
1

DESCRIÇÃO
Fita isolante rolo com mínimo 18 metros 1.500 un R$ 4,47

Qt
1.500

un

4,47

Valor total
6.705,00

LOTE 22
Item
1

DESCRIÇÃO
Pistola - Pistola para aplicação de cola quente 40w – 127 v –
10
220 v

Qt

Un
un

Valor
Un
50,76

Valor total
507,60
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Item

LOTE 26
Item
1

DESCRIÇÃO

Qt

Conector de derivação 10mm - Conector de derivação;
principal
500
10-95mm, derivação 1,5 – 10mm e torque ajuste – 08nm

Un
un

Valor
Un
7,05

Valor total
3.525,00

Item

DESCRIÇÃO

Qt

Eletroduto corrugado ¾ - Eletroduto corrugado, em pvc; com
diâmetro de ¾ polegadas; para instalações embutidas em
1
800
parede (caixa de força) tipo b; não propagante de chamas;
conforme NBR 15465
Assinatura: 20/07/2017 – Vigência: 12 meses

Un

m

Valor
Un
1,13

Valor total

904,00

PROCESSO Nº 239/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/17 – ATA DE REGISTRO Nº 256/17
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para o Pronto Socorro e
pacientes de Mandado Judicial.
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME
Lote 01
Valor
Item
DESCRIÇÃO
Qt
Un
Marca
Valor Total
Unitário
1

Fita
Hipoalergênica
50mmx10m

Microporosa

100

Un

Copertina

12,18

1.218,00

Lote 02
Item

DESCRIÇÃO

Qt

Un

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

1

Sonda Aspiração Endotraqueal nº 10

1.440 Un

Biosani

0,89

1.281,60

2

Sonda Aspiração Endotraqueal nº 12

2.160 Un

Biosani

0,83

1.792,80

Lote 03
Item

DESCRIÇÃO

Qt

Un

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

1

Sonda Nasogástrica Curta nº 06

180

Un

Biosani

0,92

165,60

2

Sonda Nasogástrica Longa nº 10

240

Un

Biosani

1,32

316,80

3

Sonda Nasogástrica Longa nº 12

240

Un

Biosani

1,24

297,60

4

Sonda Nasogástrica Longa nº 14

240

Un

Biosani

1,68

403,20

5

Sonda Nasogástrica Longa nº 16

500

Un

Biosani

1,37

685,00

6

Sonda Nasogástrica Longa nº 18

500

Un

Biosani

2,22

1.110,00

7

Sonda Nasogástrica Longa nº 20

500

Un

Biosani

2,33

1.165,00

8

Sonda Nasogástrica Longa nº 22

500

Un

Biosani

2,15

1.075,00

Assinatura: 20/07/2017 – Vigência: 12 meses
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LOTE 27
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