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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitu ra Municipal de ltaituba

PREGÃO PRES[NCIAL PAR.T\ RE(;ISTRO DE PRIÇOS N" OO.I/2018-SR}
ATA DII REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e nove dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , o Municipio de ITAITUBA, com sede na ,

nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de l8 de julho de 2002, e das

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial
para Registro de Preços no 004/2018-SRP, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo
sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.

CLÁUSULA PRJMEIRA - DO OBJETO

ção de gêneros alimenticios para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VALIDADE DOS PRBÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneÍiciário do

registro, a preferência de fomecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fomecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha palticipado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde

que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem

fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverâo manifestar seu interesse junto ao Contratante, para

que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de

classificação.
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Parágrafo segundo: Caberá ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que este Í'omecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações

contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do

Edital em conformidade com a Lei 8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da latura (nota fiscal),

discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e

encamiúada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem

bancária ou cheque nominativo, o qual oconerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao

FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na

contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito

existúte na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

aon"o.-..ido dã alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela

contratante. entrã a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,

mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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Onde:

EM= Encargos Moratórios
N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP : Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX : percentual da Taxa anual : 67o
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (T)í100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a oconência.

cLÁusuLA sExrA - DAS coNDIÇóBs or FORNECTMENTo

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDÀDES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 004/2018-SRP, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,loÁ (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no pr.Lzo de 15 (quinze) dias conidos, contado da comunicação
oÍlcial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução
parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

ti.oD. 
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penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer lraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de lornecedores da
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuÍzo das multas previstas no Edital e das demais cominagões legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO Dtr PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá solrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei no
8.6661199i.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redugão daqueles praticados
no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fomecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - I-iberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do flomecimento;

II - Convocar os demais lornecedores, visando igual opotunidade de negociação

IIOD. I'RANSANIAZONICA, I()'RTIA ANEXO ÀO CINASIO NItIN.
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o lomecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
Itegistro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLAUSULA NONA . DAS
II,EGISTIIO DE PREÇOS

CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante

designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser

entregues no endereço constante na ordem de compra, acompaúados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte Íbrma:

t - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especilicações técnicas.

Il - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)

dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fomecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contÍaditório e ampla defesa:

e A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do material.

o Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de

Preços;
- caraçÍerizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
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o Autom aticame n te:

As aquisiçôes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fomecer, quando solicitados,
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25Yo (vinte e cinco
por cento) de acordo com o § 1" do art. 65, da Lei n" 8.666193.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e
na razáo dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério
da Administração, considerando-se o disposto no parágralo 4" do artigo 15 da Lei n'8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços oÍêrtados pela empresa classitlcada en primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de

Preços, constam do Encartc, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÔES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo

das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUST]LA DECIMA QUINTA. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
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- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fomecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e inlormará aos fomecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇAD PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAs
ORDENS DE COMPRA
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Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a

efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento DeÍinitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 004/2018-SRP e a proposta da

empresa classificada em 1' lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis n"s 8.666/93 e 105202002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ITAITUBA, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e ntratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e

forma, na presença das testem que também o subscrevem.

t1' BA-PA, 29 de Janeiro de 201 8

AITUBAMUNICIPI
C.N.P.J. n" 1l.291 01-20
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Este documento é parte
Empresas cujos preços
004/20I 8-SRP.

trstado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeiturâ Mu nicipal de Itâituba

integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ITAITUBA e as
estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO N'

Enp.êsa: .rONÀ!DO P. RODRIGUES EIRELI-ME, C,N,P.,f. n' 26.54!.r94/0A0L-26, êsrêbêlecida

PÀ, leprêsênla.ta nêstê ato pêIo Sr(a). .rONÀLDO PEREIRÀ RODRIGúES, C.P,Ê. nô 023,312.5?2-80, R.G. o" 703212?

OVÀNIIDÀDE
!,000.00

vÀloR uNrrÁRro
4 ,!1O

,331-À, aIJORESIÀ,

SAP PÀ.

VÀIOR IOIÀI,
4 . 1?0,00

I TEM
00002

00013

00017

DEscRrÇÁo/EspEcrFrcÀçôEs uNrDÀDE
ÀCSOCOLÀTÀDO EM Pó - Marcã,I §íÀRÀTÁ PÀcoTE
ÀcgocolÀTÀDo EM Pó.À]ieêaro aêhocôtatâdo pó
inslantâoeo enriquecicto côm vilâninas/ ferEo ê ,inco.
IngEediêntês: âÇúcar, êâca!.r Êa pó, naltocl!êallina. sal,,
oistura dê viteinas e ninêEais, aloÉ altificial ê
êúul§ifican!ê. Eltba]ag@ pliEária êÀ saco plástiêo d
poliêli]êno, torôossoldâdo, cotí capaêidâdê para 4009;
ÁGUÀ MINEAÀ! SEM GÁS 3oO!í- - Mafca.: NOVÀ ÀGIrÀ PÀCOTE
ÁGOÀ MINERÀ! SEM GÁS 3OO}.Í, PÀCOTE C/2{ UNIDÀDES
BÀTÀtÀ LÀVÀDÀ - Marca,: INGLESÀ OUILO
BÀlata 1âva.La - Especifiêâção: Àplesen€ando grau dê
naUu.aÇão Ca1 guê thê pêmita süporiar a úãnipulaçáo, o
trânêpoltê ê â consêEvação @ condiÇõês adêquaclas paÍa
o coosúo. coe aúsênêiá cle sujldadês, parasitos e
Ia.vêe, de acoldo con a Rêgoluçào 12l?8 da CNNPÀ.
aETERBÀBÀ - Ma!êa.: SEÀAÀ QOIIO
BEIERFÀBÀ, Ral z ca.actelisÊica, êxtÍa ÀÀ, intêg.o a d6
primelra gualidadê, frêsco dê colhêita rocênt6/ Linpo,
coloraÇão uniforúe, âprêsêntando grâu de eâlu.ação taL
quê thê pêmita suportar a nanipulaÇâo ê o t.a.sportê.
Enbalagêú: sacolas tipo ".êclê".
tRvlLHÀ - Ma.ca.. GOIÀS LÀÍÀ
Ervilha á lata, produto côn ê.vilhas p.êwiarnênre
dêbulhadas, ênvazadas e p!é-cozidas d liquidos de
cobê.tula apiopriada, subnotidâ a procêsso têcnológico
adêquâdo antês ou dêpois hêmêticeênle fêchaclo. À
êobal,ag@ a Iata !êcravada e estêr1lj.zã<La de 2009,
conlendo os dados dê idênlificaÇão € p.ocêdência,
lnfomaÇõês nutricionais, núnê.o do IoEê, data de
vatidade, quantidade do produto, validade nininâ dÉ 06
sese6 parti.! <La clata de €Dtrêga,
EXTiÀl§ DE lotÀtE. - Marcà.. PRa!OR CÀIXÀ
EXTBÀIO DE IOI,ÀTE CÀIXÀ 19OG
FÀ.RINllÀ DE IRIGO S/FERMENTO - MaEca.: MIREIÀ QOILO
"Fâlinha dê trrgo s/ fernênto - Espêcificaçâo:
Enbalagêm contendo 01 «9/ con clados d€ 1dêntificaçào do
plodulo,sarca do fãlrica.l€, plazo d€ validâdê c pê8o
1Íquido, dê acor.lo con a Portaria 354/98 - Ànvisa ê
Portalia 74194 do Ms/sws. "
FLoCOS DE ÀRROZ F['CÀDÀ SOOG - !ÍATCâ.: NUIRI\rIDÀ PÀCOTE
alocos de aúoz flocâcla 5009. - ÉspecifiêaÇâoi P.oduto
obLldo pêIa noaga do s.ão de arloz dê 1 ' quâIidâd€,
dâveDdo êêr fabricaclâs a palti! cLê natéri.as p.inas sàs
ê Linpas 1s€ntas dê !er.a e parasitos. P.octuto coDPosto
de 100$ dê arloz ffocado, branco, Liwre de (úidadê.
Eíüalag4 dê pofiêtilêno transparênt€ o.iginâL de
fà.bÍlca, coú capaeidadê paEa 5009;
FLOCOS DE MILSO pRE-COZIDO - Mã.ca. I NUIRIVIDÀ PÀCOTE

FLOCOS DE MrLHO PRE-COZTDO PCI C/ 50OG
!.ÀRINIIÀ DE MlLi]O Pú COZIDÀ TIPO MILHÀRINÀ . MAICá PÀCOTE

,: I'IJTRIVIDÀ
"Fâlinhâ dê nllho pré cozida tiPo ailharrnha -
Espêcificaçàor ploduto obtldo pêIa noag@ do 9ráo dê
m11ho dê I ' qualadadê, dêvendo sê! fâbricadas a Palti!
dê 6a!érias plrnas sãs € li.npas isêntas c!ê terla e
pârasitos. Produtoconposto clê 100$ dê nllho flocaclo,
ea!êlo, lavr€ dê \rrGdadê. EEbâtagên dê PaPêl
resrstentê ô.ig1nal dê fáblicâ, con câPacidadê para
5009; "
GOIÀBÀDÀ - MãTCA. 

' 
PÀI,MERoiI I,ÀTÀ

Gorât'ada - Especificaçàôr À nalurêzâ do Ptoduto, as
instluÇôes pa.a prepalo, coePosiÇão cênlêsiGl. À data
de fablicaçâo e a walictade. o rêqislro do ólgão
compêtêntê deve consta! êübalagent ,ótul'o
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Elrbalag@ dê 500 grams.
LEITE CONDENSÀDO - Marca.. PÍAÀCÀNJúBÀ LÀTÀ
Lelte condêasado - EspêcificaÇão .Froduto rêsúl!â.!e de
dêsidrataçào @ condiçôês próprias do Iêitê adicionâdô
dê açúcar ê lactosê con capacicladê pata 3959;
LlMÃo - Ma!ca.: !ÀITI OglLo
Lináo - fruto dê t@nho Àédio, con êaraêtêristicas
inlêgrâs ê de prinêi.a qualidadê; frêsco, liryo, dê wêz
(por dadulecêr) e colo.açáo uDifo@e aprêsentando slau
dê maturaÇâo tal quê fhe pêmita aupo.ta.
nanipulaÇào, o transpolEe ê a consêraÇão a êondiÇõês
â.lêquadas parâ isênto dâ sujicladês, iôsetos,
palasilas, Iarvas € co4ros êstEanhoa ad€lidos à
supê.f1cie êxtêÍna, ê dê o.igd oÍgânica. Nào dêvê
aprêsenta! quaisqueE 1e6óê3 de oriq@ fÍsica, necânica
oú bloIógica. Podêndo sê! o.gânico
MÀCÀT.RÀO 1IPO ESPÀGUETE . MAICA.I RICOSE PÀCOTE
r'íÀcÀxÀÂo TrPo E§PAGUETE , ploduto não fêhêntado obtido
p€lo a6aa€nto Eêcânico d€ fârinha d. !!iEo coEú
e/ou sê&o]a/sdo1ina. Eãbricados a pa.tir de Etélias
plinas sàs ê 11Bpas, isênlas cle Mtérias têrrosas,
parasitos ê laNâ5. EÍüâlâgên dê poliecilêDo
rlanspa!êôtê de 5009;
MÀRGÀRINÀ CCIMUM 25OG - MâICA.: PRIIÍcR I'OTE
"Malgarina coBu 2509E - E6l>eêificação: P.oduto coe sa1
cos 60C a aot dê lipidios. Àp.esêntação, aspecto,
chêiro, sâ.bor ê odor peculia.ês aos nês{os ê dêvêrâo
estar isentos deranço € dê outlas êâlact€ri8ticas
indêeêjávêi s - Enbalagêi p]ástica com cápaêida.te pala
2409;"
MÀSSÀ PÀ!À LÀSÀNI{À - litarca.: FORtÀLEZÀ pÀCOfE

ríÀssÀ pÀiÀ r.ÀsÀNtaÀ EspEcrFtcÀÇÀo À BÀsE DE EÀRrNHÀ DE
TRIGO COM OVO B,ÍBÀLÀGEÀ1 CO!í NO MINIIO 5OOG COM DÀDOS DE
rDEsrrFrcÀÇÂo Do pRoDUTo, ltÀRcÀ Do FÀBR]CÀNÍE, pÀ,Àzo DE
\,/ÀI,IDÀDE PESO Í,IQUIDO.
MILHO PÀRÀ CÀNJICÀ - !Íã!êâ.: }4tKÀ PÀCOIE
MILHO pÀ.RÀ CÀNJICÀ - Grupo aistu.ada, subg.uPo
despeliculada, classê blanca, tipo 2. Erüala!Ís: saco
p]ástico transpaEêntê, terhossoldado, êoÀ pêso liquido
dê 5009.
MILIiO VERDE - Marca.: GOIÀS LÀtÀ
"Milho verde - frilho ver.Lê 4 1ata, ploduto prêpatado
côm nilho, prêv1sênte d€bulhado, ênwazacla, pré-cozidôs
iftêlsas ú liquidos de cobêrtula ap.optiada subhêtida a
plocesso t€cnológrco adêquado àntes depois
hêmêL1caênte fechado. À êíüalagêrú devêrá contse!
êxtelnsenle os dados dê idenLificação ê proc€dênciâ,
infomaÇõês nutlicionais, núneros do lotê, data de
validade, quantidada do produto. Produto. o produlo
dêwê!á aprêsentar validado niniúa dê 06 (§eis) aeses a
pa.tir da data dê êntrêga oa úniclad€ Eequi,6ita.te.
EÍüâ1a9m êr lata clavadá € êstêlilizada d. 2009."
MÀ}.{ÀO - MâTCA.: RECIONÀL QUÍLO
MÀMÀO, fluto dê tenno néclio, con caractê.islicas
inlesras â d€ prinêira gualidade, Li Po, côlo.açáô
unifome, aplesen!ândo g.au <Lê aaturaçào no e8lado "de
vez" (pâÍa à.údulecer) que th€ pemita súPortar a
nanlpulação e o !.ansPortê- Nâo d€v€ àPrê§ântar
quârsquê! lesõês de orrgd fisica, nêcán1c8
biôIógica. E$balagêÀ: caixas plásticas.
ÓLEO DE SÔ.JÀ REFINÀDO . MAECA.: SOYÀ IBÀSCO
óIêo dê sola lefinado - Espêcificação: produto obtido
do g!ão de sola que sof.êú P.ocêsso lêcnotóqico
adêquado coBo dêgonagd, nêut.aLização, cfarificação,
fligolifiêação ou náo dê dêsodofizaçâo. LÍquidô viscoso
Eêfrnado, f,ab.icado a parli! dâ oatêrias PriDas sàs e
linpas. EíÉa1agd d poliâtiIêno têreftaláto (PET) dê

PÊssEco Êrí cÀrDÀ - Ma!câ.: oLÉ LÀtÀ
pÊssEcô EM cÀrDÀ LÀTÀ coM 45oc
REFRIGIRÀNTE - Márêa.: XINGU PÀCOIE
Rêfrige.antê - Especificeção: Refligerantê allifacial
sabo!ês Uva, laranlà, g!à!aná e coca, ên Ftâ§co 2
1rtlos trpo pe!, contendo cada Pacotê 06 u.rdadês,
Ela.bolado con água gasêifrcada, açúcat, suco natural,
acidulantes,consêtvado!Ícolantca ârtificiais,
rartrazina e âloM sintêLico arlificral. contÉs
caloriâ. carboidlato ê sóctio, Refligêtantê Fabriêado no
Brasil- Bebida não âIcoóIrca.
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[stado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

vrstÀ/

1859462 PC PÀ

À LIMÀ COIGRCIO E VÀRIEDÀDE

(93) 3518-5449, rêpresentada

- ME; C.N.p..r. n" 23.554.85210001-26, êstàbêlêcidâ à ÀVENTDÀ SÀO JOSE, BE!À

nest.i ato pêIo s!(a). ERÀNCISCO DE ÀGUIÀR L!!,ÍÀ, C.P.F. no 338.811.?02-00,

OVÀNIIDÀDE
8,550.00

vÀloR uNrrÁRro
2,AAO 24.624,O0

163. 804, 50

'7 ,344 5.872,00

3,?30 14 .920,00

4,600 18 .400,00

4,250 6.3?5,00

6,500 5_200,00

10,4À0 6.264 ,OA

4,000 6.000,00

5,690 51.210,00

4 ,154 9. 500,00

7,114 5.736,00

ITEM
00008

DEscRrÇÃo/EspEcrFrcÀçôEs uNrDÀDE
ÀÇÚcÀR - Marca.: DocÉ DrÀ Qvrro
Àçucar - Especificação: saca.ose obtida à Pa.tir do
caldo de câna_dê-açúêar (Sacchatu officina.\4 L.).
Cristal, blanco, aspecto g.aDuLoso, fino a oédio,
isôntô dê mréria têrlosa, livr€ dê mialãd€
fraqbenlos êstrehos. Àcondacionado @ ê!üalagê& dê
polietileno, ttansParêlte ô.iginal do falricantê, con
capâcida<!ê pala 01 kE;
ÀVEIÀ CEVÀDÀ ÉM FLOCOS EINOS - Ma.ca.: NUTRIBO|4 CÀIXÀ
Àvei.á cevada êú flocos finô5, liPo 1. caixa con 5009r.
O ploduto dêvêrá .§taÉ @ conforúiatadê
legislaçõês êspeci.fj.cas vigentes. valicladê ninioa de 6

nêsês aPó8 a ent!êga.
BISCOITO IfIPO CREÀM CRÀCKER - Ma.ca,: ÍRTGOLINO PÀCOTE

ÊIScoITo §ÀlGÀDo CREÀM CÀÀCKER. Ingtêdiêntes r falinha
de trrgo ên.iqueci.La con feEro ê ácido fóli.co, ó1eo
vêgêta], êxt.ato de naltê, 4ido de Íni.Iho, solo de
Iêi!ê 4 pó, açúcar, saL, @ulsifiêantê, femên!Ôs
guiNcos, aloMtizetês. SABOR lriNTEÍG\. DuPla
êhba1ag6 plrBáEia dê poliêtilêno, coú caPacidadê Pata
4oo9 ê tu.bet€s rndrvrduars de 1009i
BISCOITO IIPO MÀISENÀ - MA!CA.: TRIGOI,INO PÀCOÍE
Biecoito tipo trrâisêna - E6PêcificâÇáo: E!üalagên coa
nínino de 4009, con dados de ideôtificaçào do P.oduto,
nalcà do fablicant€, prazo dê valldadê, Pê§o llquido e

d€ âcordo con a RêsoLuÇâo 12178 dâ Coúissão Nacioôal' dê
Nomas ê Padrôês para Àlinêntos - CNNPÀ
BÀNÀNÀ PFÀTÀ - MA'CA,: REGIONÀT QUIIO
PRÀIÀ, de 1' qualtdade, g!âú.ras, 6 penca, frutos con
60 a ?08 de raturação, unifomes no grau
ná*1no dê êvoluçâo !ânarüo, arodâ ê sabor da
€spáciê, sú folinêntos ou dêfêitos, firÍnês ê coa
brilho. Eúbâlagú: êaixas Plástica§ con caPacidâdê Pa.a
até 20k9.
BÀTÀTÀ DOCE - MA!CA.: NÀCIONÀI, OÚILO
Batàtâ dôcê - Tubátculo no êstado in Daturâ, gênuinas,
sâs, de primêila qualidàcLê, lavado ou êscovado,
coloração unlfomê; lsentos c!ê suji.clã<!âs, in§eto§,
pa.asitas, larvaê ê êorPog est.anhos adêridos à ca8ca
Nào ctewo aPrêsêDta! quaisgue. Iesõês dê origeú físrcà,
necáôrca ou b1o1ó9rca. Pod.ndô se! orsánrco.
CÊA!À! INFÀNÍIL SÀAOR ÀRROZ E MITSO ' Mã.CA.: NUTR IÀTÀ
IBOM
Cerêa1 lnfantil sa.bo! aÍroz e Íni]ho - EsPecificaçáol
lata com 4009, cômP1@ento aLoentar, Pàra crrançã à

pârt1! do 6" nês coE vitenas ê ferlo 5abot arroz ê

cEBOr,À EM CÀBEçÀ - Marcâ.: NÀCIONÀL ouIl,o
CêbôIa s ca.beca - Espêcificação: Blanca, burbo dê
tenho hédrô, con calacr€risticas lnteqras € dê
plimêira gualicla.tê; isênto§ dê sujidades, insêtos,
parasitas, larvas â corPos e§l.anhos aderidos à caBca.
Náo ctewe aPr€sêntar quâisquêr lêsõês de origêí fisica,
oecânicâ o! b101óglca.
cÀtiÉ EM Pó - Marca.: MÀÊÀTÀ PÀCOTE

cÀFÉ EM Pó, pó dê café lo.tado ê úoido, con sê]o dâ
ÀErC EFbalâgá P1á3ticã ou âllninizada tiPo altíofacla
dê 250q;
CENOORÀ REGIONÀ! - !i,aÍca.: REGIONÀ! oUIIO
"cênoura !êgional - EsPecificação: ÀPle5êírtando glau .Lê

nâtuÍação tâl quê thê Pêaitâ suPolta! a MniPulaÇâo, o

transportê ê a conseração 4 conctiçõês ac!.quadas Para
oconsrúo. coD ausênêiâ dê sujidades, Pala§itos e
larvas, de acoldo coú a RêsoluÇão 12l?8 da qNNPÀ "
EÀAINIIÀ DE !íÀNDÍOCÀ ÀMÀRE!À - Mârcà.: BTGIONÀ1, QUILO
Produlo obtido dos Procêssos dê .afat ê totrât a
Dãndiôêa. Fina, seca, úareIa, isêntá de aaté.ia
têrlosa, fungoe ou Parasitas ê Iiwrê .tê unidadê e
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00052

00053

00056

00063

00068

000?o

ooo12

000?6

00084

00090

f!âgNêntos estranhos. &,bafasên pEleáEiar
plásticos lransparêntês .Lê lkg. Eübâlágêi sêglndâria:
sacos dê fibla.
LE]TE EU ó !í]DIEICÀDO PÀ,RÀ RECEM NÀSCIDO - MATCA, LÀTÀ
J NESTLi
Leitê @ pó aodificado pua t€céd naEcido 4009. 1"
sáêstrê - NÀN-Indicado nos casos.Lê alê.gia á protêina
do 1êit€ dê vaêa/âpalu.r dos 0Á 6 oeBes dê vida,sa
conpronêEimênto do !!ato gãstlintêatinal .

Lêitê ên Pó lata c/ 4oog-indicado àpa.ti. dos 6 nê LÀtÀ
sês dê vida - Merca,: NESTLÉ
Leirê êe Pó lata coo 40ogr. Calacrêrj.sticas : Indicado
nos êasos dê a1êr91a à protêina do leitê dê vâca.
Indicado a partir 05 Á 12 nâsês de vidâ/ s@
conplomêlinênto do traro gast!intêst1na1 .
LEITE EM PÓ INTEGFÀL . Ma'ca.: CCGL PÀCO?E
LEITE E!,, Pó INTEGRÀL. Inqrediên!€s : Ieite fluj,do
intêg!â1. Àspêctos: co. b.anca ana!êtacla/ pó unifotuê,
honogên€o e fino. Diluição sânêlhânte ao ]€ice oo
êstado llqutdo/ não rançoso. EDbalâg@ 4 pacotês
alwinizados, heBêtlcdente wedado8, coD pe6o llguido
dê 2009,
MÀSSÀ DE SOPÀ - MâTCA,: RICOSÀ PÀCOIE
Magaa dê sopa - Eapeclficaçáo. À basê dê falrnhá dê
cligo, con owos. Enba1agd con no ninieo s00 g, con
dados dê idêntificaÇão do produto, na.ca do fa.bricantê/
praro d€ vatidade, p€so liquido, dê acolcto coh a
Rêsofuçào RDc 93/2000 - Ànvisa.
À{ÀCÀJGIRÀ REGIONÀL - Mârca.. REGIONÀL OUII,o
"Macarêira rêgional - Êspecificação: Àp.esêntando g.au
dê hatulaçào ta] que Ihê pêrtíitâ suportâ,
Eanipulaçào, otrânsPortê ê a consêfvação 4 condiÇôês
adeguadas pala con ausência dê sujidadês,
paEagi.toE e larva§, dâ acôrdo con a Àêsoluçào 12l?8 da

|GLÀ:NCIÀ - !,a.ca.: REGIONÀL QOILO
MÉLÀNCIÀ, frúto dê teantlo Bédiô, cod caracterigtlcas
intêgras e dê p.reêira qualidade, lilpo, nadu.o no
ponto de coDsao inêdiato, colo!áÇão unifo!@/ produto
sêlecionádo coDsistêntê ao toque ê i§ênto dâ par!ês
dassadas. E$bâlâgen: sacolas dê fibla-
NESTON - MaTca.: NESTLÊ PÀCOTE
NESToN - ploduto anllácêo êxtlaido dâs partês aé!êas
cohestiveis dos vêgêtais (sáêntes e eLc), ên.igueêido
com vltaninâs ê sals nioerais, @ erüalâge, P!óPtra,
bêdec€ndo à lêgislâçào sanitária vigênte, conlendo
procsdência ê walidãdê. Elibalagênl Bâêhê dê 4009
POLPÀ DE FRUTÀ - Mâ!ca. | 100$POLÊÀ 9OILO
PoLPÀ DE FRUTÀ / s.lro.ês wàliàdos, pastêurizada,
côngêlada/ sá adiçáo dê corântê§ artificiais
adilivos quinicosl sa.bo! caractêEi,srico e agradável.
Isênrá dêr vestÍqio de dêscôngêIeênto. Àcondicionada
6 êsbalaga transpa.ente, Pêso liquido de 01 k9,
êontendo na erbalegên a identifrcaçào do Plocluto
confomê Iêqis1aÇào. validade nínina cle 12 (doze)
nesês, a coôta! da dala de en!.ega.
REPOLIIO BBÀNCO - MA!CA.: REGIONÀJ, QUIIO
"Repolho b.anco - Especificâção: ÀPrêsêntedo grau de
naturaÇáo ta1 quê Ihê Pêmita suPortaa a GniPulaÇào, o
!.ansportê ê a consêryaçào êrú condiçôes adequadâs Pa!â
o conswo. coD ausência atê sujidâdês, ParasiEos
êLaryas, dê acôÍdo con a Rêso1ução 12178 da g!INPÀ"

ÍOMÀTE REGIONÀ! - MàiCâ.: REGIONÀI, QU]LO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaitubâ
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11 . 960, 005,980

?/a90 11

\/ÀTOR tOTÀ! R§ 392

I35,00

704,50

CENTRO,
LtDÀ EPP; C.N. P, J

nestê ato Pêlo s. (a)

n" 05.298.817/OOO1-01, estabêleciata à rua €5tândilau brilhanLê s/n,

ÀRYÀNE DE ÀNDRÀDE SrLvÀ, C.P.F. n" 8?4.103.462'12, F.-G. nÔ 436?833 SSP

CO}'ERCIÀI SHIDER].EY

Jacarêacanga PÀ,

ITEM
00001

QUÀNTIDÀ,DE
800 .00

ROD. TITANSAIIIÀZONICA, IO'RT]A AN!]\O AO GINASIO §ItIN.

vÀloR uNr rÁÀro
3,940

VÀI.OR TOTÀ!
3 . 152, 00

DÉscRrÇÀo/EspEcrFrcÀÇôEs vNrDÀDE
ÀdoÇaore dietético liquido dê 100úl - Mafca.: MÀaÀ !'BÀ§co

Àdoçantê dletético liquido dê 1O0Ef - EsPêcificaçào:
tnsrêcliêntês, Ágla, 6olbitol, €dulcorantês a!lificiais:
Ciclaato de sódio, e saca.ina 8ód.ica, consenantes:
Áctdo benzôico, n€ti 1pa.bêno . . Po !ção dê 0,032 ÍnI = 1

t,

§

Jd Jo'^'
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L
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0000 3

gÍotâ, .valor En€rgético: 0,007kca1 = 0,03k,J?.Nào contélt
guantidâde signlficatrva de calboickaros, protêinâs?
go.duras totais, goEdurae saturadas, go!.lu.a Erànsr
fibra alieênlar ê sódio líüalaqêíi dê 100nI.
ÀGRIM (V!NÀGRE) - Mâ.ca.: ltqtÀ?À FRÀSCO
Àgrin (vinasre) - Especiflcação: Enbafagên/ cont€ndo
500 81, coE dados ale idênlificação do produto, E.c. clo
f,abticântê, prazo dê validadê, F,êso liquido e de acordo
con a Rê§oluçáo 38/?7 da Conissão Nacional dê NorÍÍâ§ e
Pàd!õ€ê pa.a Àllnêntos - C1iÍNPÀ.
À2EITE DE OLIVIÀ 5OOML - MâTCâ.: GÀI' FRÀSCO
ÀZEITE DE OLIVÀ FRÀSCO COM 5OOML
Àl,lto - Márca.: REGIONÀL QUII,
Àlso. Bulbo extta ÀÀ. integro ê clê pÍinêira qualidade,
Iiúpo, colo.ação unifoaê. EEbàIagên: sacolas tipo

cEÁ sÀaoREs DIvEÂsos - úa!ca.: l,lÀrÀTÀ cÀIxÀ
Chá sabores divêrsos - caixa êon 20 g contendo 10
sachês cadá caixa/ salrores: câftonila, hôlleIâ, êfra

COLORÀU EM ó - Ma!ca.: RECIONÀ! PÀCOTE
corolau eh pó - Espêcif,icação: êondin€nto dê cor
aveh€Lhada a base dê un oú nais êspêciês wêgêtai.s,
sendo wa dêIâs Caraêleristlcas: pó fino.
E(balagern: saco pLástico transparên!ê, têmos solctâdo,
coD capacidade para 500G
CREME OE LEIIE LÍÀ . MA'CA,: CCCL LÀTÀ
CREME DE l,EltE aRÀDICIONÀL Espêcrficaçào: CoD no mininô
300 s!âhas. cori\ dadoÉ dê identificaçâo do prôduto,
narêa do fabficantê, pr32o dê vàficladê ê pê§o Liquido,
O prôduto d€vê!á Cer regist.o no Uinistério da
ÀgEicultula ê/ou Àí:nistério da Saúdê
FÀRINllÀ DE 

"RICO 
C/FERMENTO - MaEca.: MIRELÀ QOIL

FÀIINHÀ DE ?RIGO: 1ng.êdi6ntês: farinha dê trigo
enriquecida con fe.ro ê ácido fólico, sal. Enbalagen
plástica ttpo leitosa coa capacidade pa.a 1kg.
GÀ,ÁO DÊ ÁGUÀ MIMBÀL 2OI,T COI{PI]ETo - !,Ía.câ.: NovÀ UNIDÀDE

GÀ!Ào DE ÁcUÀ MINÊRÀL 2OLÍ cot4PLETo
MÀÇÁ NÀCIONÀT . MâTCA.: REGIONÀ! OUILO
MÀÇÀ NÀCIONÀr.Frulo de tdanhô ertra ÀÀ,
carac!€.istacas int'egra3 e de p.i@1.a quatidáde,
Iiepo, cofolaçào únifomê, al)rêsentando grau de
maturâçào pâra consr4o iúediato e qüê Lhê pêmita
suporla! ã nanipulação tlansportÉ. Nào deve
apÍêsêntar qúãisquê! Iêsõês .!ê origá fisica, nêcânica
ou biológaca. E!'balagêin r caixas plásticae.
16r.Ã0 - Mâtca.r FcGroNÀ! QoILO
"Mêfão - Dê prihêila qualidade, con tãMnho eédio, d
qrau nédio dê âdaduiêcirnênto, sê!ú sinais dê aúassados
êm s4 luPruras. r!

OVO VERMEI]I'O - MâTCA,: REGIONÀL BÀNDE\'À
Ovo vêmeIho - Especificaçâo: Tipo extrà, claasê À,
vêmêIho EnbâIagên contêndo 30 ünidadêsr con dados ctê
idenlificaçào do ploduto, @rcâ do fâbriêantê/ p.azo dê

PIMENIÀ DO REINO - MâTca.: REGIONÀI PÀCOTE
Pinenta do !êino - Éspecrficação: EnbalâEen co6 250 Xg,
con dados de identifi.cação do prodüto/ narca do
fabricaô!ê, data clê fa.bllcaÇáo ê prazo de validade, de
acoldo coft Rêso1uçào 12178 da CNNPÀ.
REPOSIçÀO DE ÀCOÀ MrNEnÀt NÀ!:ORÀj, 20tTS - Marca. I UNIDÀDE

REPOS!ÇÃO DE ÁGUÀ MINENÀ]. NÀTURÀL zOLÍS
PREPÀRO SóIIDO P/REFRESCO ÀRTIEICIÀ! - MâTCA.: T'RI CÀIXÀ
sco
PREPÀiO SóIIDO P/REE'RE§CO ÀRTIÊICIÀI SÀIOR VÀRIÀDO CX
C/15 T,'NIDÀDES DE 30 GBÀ!{ÀS.
IE!@ERO COt@t ETO - SÀBORES VÀRrÀDOS - Mârcâ.: TOCÀ PÀCOÍE
NTINS
rEÀ@ERO CO!@LETO, Ptôduto PreParado à basê dê álho,
sãl/ ê êspeciariasi a.tição dê Pi.úenta.Pacotê
dê 609, contendo 12 sachês dê 5s.
PÀO FBÀNCÊS - MaÍca.: REGIONÀI, QUIIO
PÀo TrPo FR-ÀNCÊ§, pEoduto oblicto pela cocçãor êÀ
con.hçÕês têcnolosicanênlo aalêquadas, (L. üc nassa
femênrada, p.epâÍada con falinha dê trigo ê ou out.as
farinhàs quê conienha natulalnente Plotêínas
fômadolas dê q]útên ou adicionada§ das hê3mas ê água,

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Mu nicipal de Itaitubâ

900.00

500.00

500.00

29,000

22,OOO

ra .500,00

11.000,00

2,090

1 ,20A

3,100

5, 100

4 ,890

29,900

4, 950

3,990

11 ,204

9, ?50

!2,140

\1 ,440

3,250

9,800

1 , Ba1/ 00

4.104,00

992,00

3.570,00

978,00

5.980,00

4 .702,54

2.593 ,50

8.600,00

2.925,40

5.733,00

13 . 080, 00

1.625,00

63. 700,00

00006

00010

00023

0002 9

000 33

000!3

00044

c006?

000?1

000? 4

000? ?

00086

00 08?

00089

570 .00

320 .00

700.00

200. o0

200.00

950.00

650.00

500. 00

300.00

450.00

750.00

500 .00

6,500.00

ROD. I ta,\\SAll.\ZO\lC,\. l0',RL A \\ ll\o .\o (;l\ \slo \l t \.
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

00092
podendo con!ê! ourros inq.êdiêntês. Pêso ninino dê 509r.
PÃO TIPO HOT-DOê - MATCA.: REGIONÀ,I. OiJÍIó
PÃO TIPO HOt- DOG, ploduto otli.to PeIa cocçáo! d
condiÇôês rêcnologicúênte adequádas, dê
fêhêntada, prePata.ta con farinha de trigo e ou out.as
farinhasqúêcontênhâh natuÉâInentê Proteinas
fomadolas dê 91út€n ou adicionadas das nêsEs e ásua,
podêndo conte! outÍos tngledientês. Pêso dê 709;

6,500.00 9,900 6r.3s0,00

VÀLOR !OTÀ! R§ 213.466,00

!ÀURO EIGT,EIRÀ DE MENDONÇÀ,18, BELÀ

616.932-20, R.G. n" 4819348 sSP PÀ

ErlPresa: J. J. S. D§ SOUSÀ-ME, C.N.P.,r. no 24.5!1.\2A/0001-95. estabelêcidà à
VISÍÀ,
rlaitutJa PÀ? rêprêse.rada nês!â ato PelÔ sr(a). JosE LrÀtME §rl,\a DE soosÀ, c.P.F. n" 826

ITEM DESCRIÇÁO/ESPECIFICÀÇôES UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE
ooo25 CÀRNE aovlNÀ coM osso - Maica.: FRIÀRÀ QIJILO 4,500.00

CÀiNE BOVINÀ COM OSSO.Devêrá têt âaP€cto fime, cor
veinêIho wivo, sân ê§cu.ecitnênto ou Eechas ê odo.
característico. Enlleguê êú te&Pelatura alê até ?0 c. À
ênbalagêe priÀâ.ia devêrâ Pláslico
transpâ.ente. idêntificada con rótulo indicando Ô tiPo
dê co!!e € Peso. LiÍnttê de Peso po. êtnbalagq dowê!á
6êr dâ 05 (cinêo) quilos. CORTES ÀCEITOS: costêla,
costeta nj-.dinha, Pontâ dê agulha, chaÍüa.i.

00ô26 CÀRNÊ SOVINÀ lroiDÀ - Ma!ca,: ÊiIÀRÀ QUILO 2,500.00
CàRNE aOvÍNÀ roÍDÀ.Dêverá têÍ asP€cto firc, co.
vêtuê1ho vivo, §êtn êscu.eciúênto ou üânchas ê odor
catac!êrlstico, Eí!!êguê @ têryêtatula .Ie a!é ?0 C. À
enbataE.n P!i&í!ia dcwêrá Plástico
t!âôspalentêr idêntificada coln rótulo indicando o tiPo
de coltê e pêso, Lini!ê de Peso por ênbalasê$ dêverá
sê! dê 05 (cinco) quilos. CORTTS ÀCEITOS: acén,
pesêoço, Pêixin\o, núscu1o, Patinho, coxão @l'ê.

OOO27 CÀR§E BOVTNÀ PURjÀ - Mãrca.: EaIl\tlÀ QUIIO 4,500 00

CÀRNE BovINÀ PURÀ.Dswêrá tê. aslEcto firc,
vêmêlho vivo, sêh escuEêciúênto ou úanchas ê odor
calactêÍislico. Ent.equê ern tê!4rê.a!üra de até ?0 C. À
ê$ba1ãg4 P.1náriâ dêvêrá P1ástico
transpá.ente, i.Lêntificâda co$ rólulo indicando o tipo
dê cortê ê peso. Linltê clê PêBo Por eÍibalagqn dêvê.á
sêr d€ 05 (cinco) quilos. CORIES ÀCEIIOS: afcatra,
coÍào oole, coxào du!o, tagaEto, PâtiDno/ úiolo da
pa1êtâ, frúsculo, Ponta de Pêito.

ooo39 arcÀDo BovrNo - Ma!ca.: ERIÀSÀ QUrLO 1,000 00

EIGÀDO BOVINO ÍlPO VISCERÀ, CONGEIÀDO, STM EXCESSOS DE

GORDUBÀS, CÀRTILÀGÉNS E ÀIONEVRO§Es. CÀIÀCTERISÍICÀS
À.OICIONÀI§ FIRME, NÀO PEGÀJOSO DE MÀNCIIÀ§ ESYERDEÀDÀS

co!,t Às9Ecro, coR . csEtRo E sÀloR PROPBTOS, VÀltDÀDE
MINIMÀ DE 180 DIÀS I'OUÀI,IDÀDÉ, EMBÀTÀGE}I EM PÀCOTÊ DE

1 XG CON'ENDO IDINTIFICÀÇ.ãO DO PRODOTO,IÍÀRCÀ DO

FÀARICÀNTE PBÀZO DE \/ÀIIDÀDE, CÀÂIMBOS OÊICIÀIS DE

ÀCORDO CCÀí ÀS PORTÂÂIÀS DO MINISTERIOS DÀ ÀGBICULÍI'!1À E

DSPOÀ

VÀI,OR UNITá,RIO
9,750 .43.8?5,00

COQUEIRO,

25L5902 PC

GÀRCIÀ DÀ S!LvÀ_ ME; C.N.P.J

rêPrese.tads nêstê âto Pêlo

9,750 24,315,04

15,350 69.075,00

10,990 10.990.00

VÀIOR ÍOIÀL RS 148.315,00

450.25510001-63, êBtâbêrêcictâ à coNJ crDÀDE NovÀ vr ÍRÀv wE 66,821,

ÀNAONIÀ NIRÀNIR GÀRCIÀ DÀ SILVÀ, C.P.F. nc 509.?0? 802-06, À G D"

l IEM
000 54

DESCRIÇÃO/ESPECIFICÀÇÔES UNÍDÀDE

Lêi!ê d Pó lara c/ 4ooq-IriPoalerginlco - Mârca.: IÀlÀ
DÀNONE
Lêitê en Pó-carâctêli s ticas : hipoaf€.gênico á base de
p.oteina extênsdôntê hid!ÔIisada,con adição de LcpÚfas
( DBÀ ê ,\t{À) ê nuclêotidêos, i§ênto dê sacalosê.
lactosê e g]útên. Indicado Para càeos de alergia8 á§
bror.inàs do Iêlte da vaca ê da Êola
L.rt" * po laEa c/ 4oog!_êsPecràl - Malca : oÀNON LÀÍÀ
E
LEITE EI! ó- LÀTÀ C/ 4OOGR-ÀLj.ÍÍ€nto Para siluação
sêtabôlica êsPêcial Pata nutlicao entê'al ori o!âI
foinulaata pala Portactores de alergia
alinêntale; (Protêina alê têit€ dê

ROD. l l{ÁNSAI\lA7,ONl( 
^, 

l0'RUÀ ÀNÍXO AO GINÀSlO NltlN.

QUÀNTIDÀDÊ
830 . O0

VÀIOR UNITÁRÍO
165, 000

VÀ],OR TOTÀL
136.950,00

230 - 00 327 ,aOO ?5.210,00

\
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00055
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Estâdo do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Muricipal de ltaituba

vaca,soja,hidlollsada)l con 1.0kca1/hr=iôdicada pÀ!À
CRIÀNÇÀS. valor ênêlgélico AOOkcat = 16g3kJ
100kcà1:420kJ;Ca.boidraros5€g 1Ss; proc€iôas
10q2,sq;coldulas totai.s 14g 3,Sgt Eibla alisêntar
ogogcálcio 200n950Rg; Fê.ro 2,58g 0,62!19; Sódio 24onq
6009 ;Po!ássio468Eg 11?ng, Clorêto368Eq92ng ; Fósfor;
155ng39egr Magnésio 50ÍnE 12n9; zinco2.Ong O,song; Cob.ê
240ncg 60nca; MângânêE 0r20ús O,Osng; Mot ib<lênio lancs
3,5ncg; selênio 1ooêg2,5Ecq; Crono s,Oacg 1,2Eca, todo
28ncg7/0ncq; Vitdina À 148Íncq 3?ncg vitdina D 3,2mcg
0,81ncg: Vitânina E 2,38g 0.58m9; Vitâúina K14nca
3,saca; vileina 81 0,2489 O,O6ng; Viteina B2O,32m;
0,08ns; Nlacinâ3,8nq 0,95n9; Ácido pâlrorênico t,Ong

Eaprêsa: S ÀcúÍÀi DÀ SMÀ:

PÀ, rêprêsentada n€6tê alo pê1o

DEscRrÇÀo/EspEctFrcÀçôEs uNrDÀDE
lrRROz - Marca.: DO RÀNC8O QUILOÀ!!ozr ospêcificaçõês: subqrupo polido, crass€ lonso
fino, agu1ha, tipo 1, isênto dê nâLé.ia tê.!osa,
pedras, fungos ou parasltas, Iiv.e dê uidadê, cos
gràos inlêiros. Àconctrcionado eÍüatagêe dêpoLiêti]êno tlanspa.ênte, o.iginâ1 de fábrica, coe
capacadade pa.a 01 k9;
ÀMIDO DE MILIIO - MA'CA.: YOKI CÀIXÀ
Ànido .Lê nilho - cx c/ 2OOgr - dêvê sê! fãbriêacro a
pa.ri! dê 'natérias-primãs sâs e linpâ§, isêntas cte
oatêria terrosa ê de pa!âsitos. Náo pode estar úm1alo,
feÍnên€ado ou ,ânÇoso, À ê!üa1a9ên p.idárla do produto
dêvêrâ sê! p1ásEica ou caiaa clê papelão dê @rêriâl
próp!io para coDtê. alinêntos.
CEÀRQUE BOVINO - MAICA,I PÀINEIRÀ PÀCOTE
CaÀRoUE BOVJNO , cu.adá, sêca, a básê dê câ.ne bowinâ €
sal, ên e$balaqen tê!Ílossoldacta coD capacictadê para até
5009; Ploctuto rêgistlado conforc lêgi§lâÇão.
FÀRINliÀ DE |'\NDIOCÀ BRÀNCÀ - Mâ!ca.: RÊcrONÀr, OUILO
FariDha de tnandioca b.arca c!êvêm s€! fààricãdas â
part.iE dê haté.ias-p.inas linpas, isêntas dâ natêrial
telroso ê/ôu êoÀ paraêitos. Nào podên esta! úei.ra§,
feaêntâdas ou lançosas.
ÉErJÃo PRrTo - Mà!êâ.: .rÀú eurlo
É-Er,JÃO PRETo.clupo 1 feljão conun, êLagsê prêto, tipo
!, Etlbalaqem poli€tifeno tran§pa.€nte coE pêsô liquicto
dê 01 ks.
FEIJÃo RAJÀDINHo TIpo 1 - Iiârcâ,: JÀú eurlo
Eeijâo .ajadinho lipo 1 - Especificação: fêijào
rajadinho, tipo 1, novo, constitui.to dê gEáos intêi.os
ê sãos, con têor de Mida.tê háxina dê t5*, isento dê
matêlial têrloso, sujidades ê mislura dê out.as
va4edadês ê êspócies, acondicionádo d saco p1ásraco

FRÀNGO . MâTca.I ÀVISPÀ!Á QUIÍ,o
Frangô - Calae de flaôgo intê1rô s@ viscê!âs
prôvên1enles dê avês §ad-ia6, abatidâ5 sob .igidâs
condiçôe6 de higlene, ler tdanho uniforDe
de p€Le. congêIâdos a 180cr, acondiêionado @ êrbalas@
prihária dê p1ástico, êspecificaDdo dara dê fâbricaÇÀo
e data .lê validâdê dê no ninino 04 nêBes, sêndo quê a
entrêga nào dêvêrá tê! clata superio! â 20 dias cta data

GEIÀTINÀ SÀBORES VÀiÍÀDOS - Ma.ca.: SO! CÀIXÀ
Gêlatrna sâbores variados - clr pó saboles divêrsos. con
aÇúca.. fa.blicade con tecnologia adêquada, âsp€cEo, co.
ê chêi.lo caractêlistico. isênto5 dê sujidadês. Na
ê!üa1agd dêverá êo.ter seguintês infoaações:
Indicaçào do fab.icantê, tábêla luLlictona1,
rngredientês, daia dê wã1idâde e peso. Enbatagêr 129 À
3os.
GELO EM BÀRRÀ COÀ{ 18(G - Ma.ca.: REGIOLIÀI UNIDÀDE
GELo EM BÀRRÀ coM 1B«G - pRoDUzrDo co,Í ÁcuÀ porÁ\,El-
poRlM NÀo rNDrcÀDo pÀ.RÀ coNsuMo DEvtDo Ào MANUSEIo, E
rNDrcÀDo pÀ.RÀ coNsERvÀÇÀo DE pRoDurgs DrvERsos, pÀxÀ

GELÀR BEBIDÀS, E EM DT!'IRSOS PROCESSOS INDUSTRIÀIS.
PEIXE !ÀMBÀQUI - Marca,: REGIONÀ! QUILO

vÀroR aorÀ! F.§ 2!2.a6O,OO

C.N.P.!r. Dc 05.998.286,/0001-60, êstabelêêicla à pÀ.ssÀCEÀ{ ÀNIONÍO DE OlrvEIRÀ .il6rt, CENTRO,

sE(a). srDNEy ÀG't rÀR DÀ SÍLVÀ, C.p.E. no 640.?75.212_81, B..G- nc 1511?58 pC pÀ.

ITEM
00011

00012

00034

00037

00040

0004t

00042

00050

000s1

000?5

euÀNtrDÀDE vÀroRUNÍTÁRro
8,000_00 2,92a

\,ÀI,OR TOTÀI
23.360,00

600.00

600.00

150 .00

500 .00

2,500.00

?,000 .00

700.00

1,500.00

1, s00.00

5/000

12,500

8,000

6,500

6,600

5, 780

2,240

15,500

14 ,300

3.000,00

?.500,00

1.200,00

3.250,00

16.500,00

40.460,00

1.540,00

23.250/00

21 .450,00

§

rÂw

ROt), TIl..\NSAi\t^ZON tCi\. lo',llt-i,\ ÀNl-\o ,\o ctNAst() NILN
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00080

00081

00083

00088

PEIX! TÀMBÀQul-tlatado en poa!âa,
congelado tipo ti1áPia, áüâlag@ fitr6 Pvc
transpa.en!ê ôu saco p1ático tEanaParenle cÔntêndo a
idêntiflcâção do prôduto p.azo dê validadê.
PRESUNÍ! COZIDO - Marcâ.: SÀDIÀ QUILO
PRÉSUNIocozIDoEspecificação: Eebalag4
idêntifiêação do produlo, na!êa do fabricaDtê. Plazo de
validadê ê pêso Ilquido, dê acorclo con a R€soluÇão
12178 dâ CNNPÀ. o produto dêvêrá tê! legistro no
Ministélro <La Àgricultura ê/ôu !4inlstério da saüde-
PERÀ - Mãrcâ.: NÀCIONÀ! QUII,O
"PERÀ - De p.iúeifa gualida<Le, coE tã$ânhô Àéd1o, @
glau oêd1o de 4âdurecinênto, ploDto PaEa
sinais dê @ssados @ sê4 .uPturas. r'

qUEIJO TIPO MU§SÀREIÀ - Ma!ca.: UNILÀC QUILO
ouÉIJo ÍIPo MUssÀRErÀ ÉspêcificaÇão: Q!êilo liPo
nuçâ!êla, boa gualidadê, fatiada, 4 êribalagêÀ do tiPo
bandêja dê 16opor frlne plâstico clêvld&entê
idêntiflcado do produto, I>êso ê data dê
valldadê do p!ôduto. Na êEbatagêi <!êvê!á have!
tran§criÇão do reqis!.o ío SIM, SIE ou M.
sÀ! REFINÀDO - Marca.: SUPER§À! QUILO
"Sal rêfinado - Espêcificação: Pará consao dohéstico,
eflbalageh, con!êôdo 01 kg, idêntificaÇâo do
produto, Barca do fabricartê, Plazo dê walidade â Pêso
Iíquido. @lodutô dêwêrá !e! Eêgi§t.o no Mioistério da
Àgr1cultula e/ou lainistério da §aúdê. "

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de ltaituba

750 ,00

550. 00

650.00

600.00

21,500 16 . 125, 00

8,200 4 . 5101 00

?1,500 13.9?5,00

1, 1,0 0 660,00

VÀIPR TOTÀ' R§ 176.?80,00
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rraituirà pÀ, representàcLa nesr€ âro p€l.o s!(a). CLÀBÀLINE LIRÀ DÀ SILVÀ, c.P.E. n' 022.368.562_37, R.G nô 7067454 pc

DESCRTÇÂo/ESPICIFTCÀçôES UNrDÀDE OUÀNTIDÀDE vÀIpR UNITÁ&IO \IÀIOR IOTÀL

ÀÊÀcÀxr - Mãrca.: REGToNÀ! lrNrDÀDE 2,000,00 5,240 10 480,00
ÀAÀCÀXI, fruto dê lananho Àédio, con caractêristicâs
lnteEras ê de p.inêi.à qualicladê, liEPo, coloração
unifomê, ap.êsêntando g.au dê tôâlurâção no êstado 'rdê
vê2" (pa!a edürecêr) quê Ihê P€reita suPoÍta. a
aanipulação ê o transPortê. Não ate@ aP!.sêntar
quaisquê! lesôês dê origêú fisiêâ, Àêcânlcà
brológrcà. EEbaIàg@ | cãrras plá3lica3.
esóBoiÀ EEçroNÀ!: !rÀrca.: REGToNÀ! OuILo 2,ooo.oo 3,300 6.600,00
rüoborâ rêgional - E.üto de tainanho g.andê littrPâ, dê
priÁeila ê acoôaticionada dê for!ía a êwitâ. danos
fÍsicô3, âprêsêntândo_sê intêg!â§ con grau a!â oaturâção
laL gu§ thê pêrÍnita supo.tar a DâniPu1açáo.
transportê e a conseNação er! condi.çõês adêquâaLas Para

Àusência dê Palasita!, sujidãd€s, 1àías É

corpos estrdhos a<iêridôs à êaract€.laticas
intêglas ê cte pli!üêira qualidadê. Podêndo set oEqâniêo.
ar.rnõe nEeroxú - Marcá. I REcroNÀl MÀÇos 2,o2o.oo 3,600 1'212,oo
ÀIfâêê rêgional - EsPecificação: Ed Pé, aPtêÊênta,do
grau de êvo1üçâo êoÍPlêto do tananho, arora e cor
próplia- Côn auâência dê sujidadês, PalasitoÊ e larvas,
dê acordo coú a ReÊolução 12178 da CIINPÀ.
BERTN,TELÀ - !,ârca.: REGTONÀ! Qurr'o 2OO OO 6',100 1 280',00

BERTN,TELÀ ERúTos coM colpRÀÇÃo rNtENsÀ E

cÀaÀcÍiRrslrcÀ, cÔl E§LPÀ lrÀcrÀ E ÊIRME
CliocHU - Mârca.: REoroNÀ], QUIr'O 15O OO 6'400 960'00

CEUCIiU: Àprêsêntandô Erau a!â I"IÀIURIDÀDE tal quê thê
pemitâ strPortara raniPulâção o transPortê
coDsolvâÇão d condiçoes adequadae Pàla consüto. Com

ausência dê sújidadêe, PaEasitoê ê lara8, ale acordo
coo a Rêso1ugão 12178 da OINPÀ
cBEIRo VERDE - !4arêa.: REGIoNÀI !,ÀçOS 2,110 OO 2'240 4 126'40

chei.o wêr.te - EsPecj'ficaÇào: ErêBêo, con coloraçâo e
tffinho unifomês, dêwêndo sêr bê6 dêsênworwicla tipicâ
da vE.iâdadê. serí sujidades, bolorês, banchas,
nachuca.lúras, fê!.ugeíll, Palasitás, larwas. Isantá dê
enfemidactês e outros dêfêito§ que Pos§an alte.ar sua
apâróncia e qualidad.. Liwrê a!â rêElduos de
fêrtilizântês, dê colhêita rêcent. coD âcondicionâ@nto

ã,fftiinro*, - Maica.: REGToNÀ, MÀços 2,ooo oo 2'soo s ooo'oo

"couv. rêgiona] - EsPêcif,icaçãÔ: ÀPrê§entando glau de
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êvotucâo conple!Ô do tãnanho, âloe e cof P!óptiâ'
conausênc1a dê sujidades, Pa.asitôs ê la*as. de acordo
coh a ResoluÇão 1,2/78 .La CNNPÀ. "
!ÀxÀNJÀ - Ma.êa.. REOIONÀL OUM
LÀR:AN\rÀ, fruto de tâíanho Eédio, co6 caractêtistica8
inteq.as e de Pri@i.a qualidadê, 1i!lPo, Mduro no

I,onLo cüê consuo inêdiãto, cÔIoração unlfoBê, P.oduCo
sêtêcionado con§istenle ao loque ê isênto dê Partes
anassadas. Eíibalagên: sacolas de fibra.
}rÀXIXE - Marcâ.: REGIONÀI- OUII'O
MÀxIXt, fluto caEactêllstico, intêgro e dê Pridêila
qúalidade, frêsêo dê colhêila iêcêEtê, IinPo, coloraçáo
;nifo!@, ap.ês€ntândo s.âu <!e EãturaÇáo ta1 quê thê
perhila suPotta. a @niPulaÇâo t'ansPorte-
Éabalag4: sacolas tiPo 'r.ede".
PI}IENTÀ DE CSEIRO - !''ATCA.: REGIONÀI' QUILO
pTMENTÀ DE CIEIRO, flutô caractêristico, íntêglo e d€
prinêi.a quâIidade, frescô dê colhêita .êcên!e, linPo/
;oloração unifo.üê, aPresântando gràu dê Étu'ação tal
quê thê pêrsita suPoltar â nânipul-açáo ê o tlan6Po'te'
Eíba1agên: sacolas tiPo "!êde'.
PIMENTÀO REGIONÀ! - MATCâ.: REGIONÀL QUII'O

"Pinêntão têgioDâI - EsPeclfiêaÇão: ÀPro6êítando gÍau
ctê Batu!ãção tal' que the Pêmita suPorta!
EanrPulaçáo, o transPottê e a con§êrvação ên condiçõês
a<têquaalas Para con ausência de sulldadê§,
pa'asito6 ;Ialwas, de acordo coB a Rêsolução 12178 da

CNNPÀ"

ROD. 'I'R,,\i\SAIIAZONICA, IO'RT]À "TN1:\O 
AO GINÀSIO NITIN'

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaitubâ

1,200.00

240 - 00

300 .00

700. o0

4,250

13,000

r0,500

8, ?80

VÀLOR TOTÀ! R§

5.100,00

3 , 120, 00

3.150,00

6.146,00

53.834,40
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