IONEWS
Imprensa Oficial

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 036/2013 - Processo n° 41.166/2013
- SMAS.
PARTES - o Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Sra. Augusta Ignês Santa
Lucci Rettore.
CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento de aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência da
locação por mais 01 (um) mês, a contar de 28/05/2017, com base na justificativa constante no expediente às fls. 204/205
dos autos nº 41.166/2013, com a manutenção do valor do aluguel anteriormente definido entre as partes, qual seja R$
1.853,03 ( hum mil, oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos).
CLAUSULA SEGUNDA - O presente termo aditivo tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem
como a Lei nº 8.245/1991 ( lei do Inquilinato).
CLAUSULA TERCEIRA - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato
ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data: 26/05/2017
Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social
Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 023/2014 - Processo n° 35808/2014 SMAS.
PARTES - o Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Sr. Mohamed Hassan El
Cheikh, representado pela Imobiliária Fernandes Ltda.
CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento de aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência da
locação por mais 02 (dois) meses, a contar de 02/06/2017, com base na justificativa constante no expediente às fls.
186/187 dos autos nº 35808/2014.
CLAUSULA SEGUNDA - O presente termo aditivo tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem
como a Lei nº 8.245/1991 ( lei do Inquilinato).
CLAUSULA TERCEIRA - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato
ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data: 26/05/2017
Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº 006/2017.
PROCESSO: 8955/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa SIMEIA A.H.M. MUSTAFA - EPP,
inscrita no CNPJ/MF nº 24.602.765/0001-60. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de higiene e
limpeza. Valor: R$ 3.658,76 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) Duração: 04 (quatro)
meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6635 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA;
6633 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE; 6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da Assinatura: 02/05/2017 Amparo
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa/Secretário Municipal de Assistência
Social e a sra Simeia Abdel Hag Muhamad Mustafa/Simeia A.H.M. Mustafa - EPP.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº 007/2017.
PROCESSO: 8947/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa SPORTS EMPORIO, PAPELARIA
E INFORMATICA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº 24.596.082/0001-47. Objeto: Contratação de empresa para aquisição
de material de higiene e limpeza. Valor: R$ 1.189,04 (hum mil cento e oitenta e nove reais e quatro centavos) Duração: 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
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(quatro) meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6635 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA;
6633 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE; 6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da Assinatura: 02/05/2017 Amparo
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa/Secretário Municipal de Assistência
Social e a Sra.Daruichi Castro Ibrahim Mohammed/Sports Emporio, Papelaria e Informatica Ltda
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº 008/2017.
PROCESSO: 8958/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa BIO LIMP PRODUTOS PARA
LIMPEZA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 03.442.776/0001-50. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
material de higiene e limpeza. Valor: R$ 5.268,20 (cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) Duração: 04
(quatro) meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6635 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA;
6633 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE; 6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da Assinatura: 02/05/2017 Amparo
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa/Secretário Municipal de Assistência
Social e o Sr. Ronei Pereira Stroppa/ Bio Limp Produtos para Limpeza LTDA - ME.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Nº 009/2017. PROCESSO: 7563/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa SIMÉIA A. H. M.
MUSTAFÁ EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 24.602.765/0001-60. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
equipamento de proteção individual - EPI. Valor: R$ 1.115,50 (hum mil cento e quinze reais e cinquenta centavos) Duração:
02 (dois) meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6635 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 6639
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da
Assinatura: 02/05/2017 Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro
Cavassa/Secretário Municipal de Assistência Social e a Sra.Siméia Abdel Hag Muhamad Mustafa/Simeia A.H.M.Mustafa
EPP.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Nº 010/2017. PROCESSO: 7346/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa SPORTS
EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº 24.596.082/0001-47. Objeto: Contratação de
empresa para aquisição de equipamento de proteção individual - EPI. Valor: R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais)
Duração: 02 (dois) meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da Assinatura: 02/05/2017 Amparo
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa/Secretário Municipal de Assistência
Social e a Sra.Daruichi Castro Ibrahim Mohammed/Sports Emporio, Papelaria e Informatica Ltda ME.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Nº 011/2017. PROCESSO: 7262/2017 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa FACIL
TENDTUDO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 10.907.486/0001-08. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
equipamento de proteção individual - EPI. Valor: R$ 572,70 (quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos) Duração:
02 (dois) meses. Dotação Orçamentária: 36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 36.92 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.103 - PROCIDADÃO; 6635 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 6639
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE; 33903000 MATERIAL DE CONSUMO. Data da
Assinatura: 02/05/2017 Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro
Cavassa/Secretário Municipal de Assistência Social e o Sr Jeferson Benites Cardoso/Facil Tendtudo Ltda-ME.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA N° 012/2017.
Processo nº 19.607/2016.
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa FACIL TENDTUDO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº
10.907.486/0001-08.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza.
Valor: R$ 2.869,50 (Dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).
Duração: 04 (quatro) meses
Dotação Orçamentária:
36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

36.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
36.92.08.244.103.6633 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3692.08.244.103.6635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
36.92.08.244.103.6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.
Data da Assinatura: 02/05/2017
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações
Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social e a Sr. Jeferson Benites Cardoso
- Facil Tendtudo Ltda-ME.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
(HORTIFRUTIGRANJEIROS) N° 013/2017.
Processo nº 22.984/2016.
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa NASSER SAFA AHMAD - ME, inscrita no CNPJ/MF nº
73.328.999/0001-76.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros).
Valor: R$ 10.652,53 (Dez mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
Duração: 02 (dois) meses
Dotação Orçamentária:
36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
36.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
36.92.08.244.103.6633 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3692.08.244.103.6635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
36.92.08.244.103.6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.
Data da Assinatura: 02/05/2017
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações
Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social e a Sr. Nasser Safa Ahmad Nasser Safa Ahmad - ME.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
(HORTIFRUTIGRANJEIROS) N° 014/2017.
Processo nº 22.984/2016.
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
ME, inscrita no CNPJ/MF nº 24.596.082/0001-47.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros).
Valor: R$ 2.643,04 (dois mil seiscentos e quarenta e três e quatro centavos).
Duração: 02 (dois) meses
Dotação Orçamentária:
36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

36.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
36.92.08.244.103.6633 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3692.08.244.103.6635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
36.92.08.244.103.6639 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.
Data da Assinatura: 02/05/2017
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações
Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social e a Sra. Daruichi Castro Ibrahim
Mohamed - Sports Empório, Papelaria e Informática Ltda ME.
Extrato da Ata de Registro de Preços n°001/2017
Processo Administrativo n.º 2.952/2017
Partes: A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e as Empresa: 1)-Nasser Safa Ahmad - ME ,inscrita no
CNPJ/MF sob n°73.328.999/0001-76 e 2)-Sports Empório Papelaria e Informática Ltda ,inscrito no CNPJ so
n°24.596.082/0001-47.Objeto:Registro de preços para eventual aquisição de EPI’S (abafador de ruído,botina de
segurança,máscara soldador,óculos de proteção,perneira de segurança e outros).
Valor Registrados: Empresa NASSER SAFA AHMAD - ME
VLR.
UNID QTD MARCA

VLR.
UNIT. TOTAL
R$
R$

ITEM

OBJETO

04

Botina de segurança - Tipo: Uso geral. Material: Vaqueta relax ao cromo
ou hidrofugada. Solado: poliuretano bidensidade. Biqueira: De composit. PAR 20
Fechamento: Elástico lateral. Tamanho: 38.

IMBISEG 84,00 1.680,00

05

BOTINA DE SEGURANÇA- Tipo: Uso geral. Material: Vaqueta relax ao
cromo ou hidrofugada. Solado: poliuretano bidensidade. Biqueira: De
composit. Fechamento: Elástico lateral. Tamanho: 60.

PAR 40

IMBISEG 84,00 3.360,00

06

BOTINA DE SEGURANÇA- Tipo: Uso geral. Material: Vaqueta relax ao
cromo ou hidrofugada. Solado: poliuretano bidensidade. Biqueira: De
composit. Fechamento: Elástico lateral. Tamanho: 43.

PAR 30

IMBISEG 84,00 2.520,00

07

BOTINA DE SEGURANÇABotina de segurança - Tipo: Uso geral.
Material: Vaqueta relax ao cromo ou hidrofugada. Solado: poliuretano
bidensidade. Biqueira: De composit. Fechamento: Elástico lateral.
Tamanho: 42.

PAR 40

IMBISEG 84,00 3.360,00

08

BOTINA DE SEGURANÇA- Botina de segurança - Tipo: Uso geral.
Material: Vaqueta relax ao cromo ou hidrofugada. Solado: poliuretano
bidensidade. Biqueira: De composit. Fechamento: Elástico lateral.
Tamanho: 39.

PAR 20

IMBISEG 84,00 1.680,00

17

LUVA DE SEGURANÇA TIPO: PRODUTOS QUÍMICOS. Material: PVC.
Cor: verde. Palma: Lisa. Punho: PVC. Dorso: Normal. Temperatura
PAR 100
máxima utilização: Ambiente. Forro: Malha de algodão. Comprimento
ZANEL
total: 360mm.

23,00

2.300,00

18

MÁSCARA SOLDADOR,MATERIAL NYLON,COM REGULAGEM,VISOR UNID. 5
ARTICULADO,COM CATRACA,TAMANHO DO VISOR PADRÃO

20

PERNEIRA DE SEGURANÇA,CONFECCIONADA EM COURO
SINTÉTICO COM LÂMINAS DE PVC,FECHAMENTO EM VELCRO OU UNID. 30
TIRAS EM COURO E FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES.

VALOR
TOTAL
DOS
ITENS:

R$16.320,00

PLASCOR 53,00 265,00

ZANEL

38,50 1.155,00

Empresa: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

ITEM

OBJETO

01

Abafador de ruído tipo concha, haste plástica ou metálica /almofada,
material plástico, revestimento interno, espuma, com ou sem tira de UNID. 15
sustentação.

02

Avental de raspa; cor cinza, sem emenda, fechamento: tiras
ajustáveis/fivelas sem forro sem mangas, material, raspa ao Cromo UNID. 100 GMC
tamanho 1200mmX 70mm

53,00 5.300,00

03

Boné com aba de proteção solar, confeccionado em brim, para
proteção na cabeça, pescoço e ombros dos efeitos dos raios UV.

UNID. 120 REPTEC

18,50 2.220,00

09

Botina de segurança Tipo: Uso geral, material PVC, cor preta,
solado, Antiderrapante com ou sem forro, palmilha, sintética, cano
médio, sem biqueira Tamanho 39

UNID. 15

VULCABRAS

44,50 667,50

10

Botina de segurança Tipo: Uso geral, material PVC, cor preta,
solado, Antiderrapante com ou sem forro, palmilha, sintética, cano
médio, sem biqueira Tamanho 41

UNID. 15

VULCABRAS

44,50 667,50

11

Botina de segurança Tipo: Uso geral, material PVC, cor preta,
solado, Antiderrapante com ou sem forro, palmilha, sintética, cano
médio, sem biqueira Tamanho 42

UNID. 10

VULCABRAS

44,50 445,00

12

BOTINA DE SEGURANÇA TIPO:USO GERAL,MATERIAL
PVC,COR PRETA,SOLADO,ANTIDERRAPANTE COM OU SEM
FORRO,PALMILHA,SINTÉTICA,CANO MÉDIO,SEM BIQUEIRA
TAMANHO 43

UNID. 10

VULCABRAS

44,50 445,00

13

CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES,COM CAPUZ
FIXO,COR AMARELA,FECHAMENTO FRONTAL,COM
BOTÕES,MANGAS COMPRIDA,MATERIAL TREVIRA,MODELO
SIMPLES OBS: FABRICAÇÃO NACIONAL

UNID. 80

MCA RCM

29,00 2.320,00

Luva de segurança tricotada em 4 fios 100% algodão, cor crua, com

UNID QTD MARCA

VLR. VLR.
TOTAL
UNIT.
R$
R$

BRAFT

39,50 592,50

14

pigmento de PVC na palma, que evita escorregamento, melhora a
produtividade e protege as mão contra abrasão, tamanho único

PAR 120 CARBOGRAFITE 4,50 540,00

15

LUVA DE SEGURANÇA (G) Luva de segurança - Comprimento
total: 230mm. Tamanho G (grande). Cor: cinza. Dorso: raspa, sem
forro. Material: couro de raspa. Palma: Reforço externo na palma e
na face palmar de todos os dedos, tira de reforço entre o polegar e o PAR 120 GAB
indicador, reforçada, utilizado para proteção das mãos contra riscos
mecânico como no contato com agentes abrasivos ou escoriantes.
Temperatura máxima utilização: Ambiente.

21,50 2,580,00

16

Luva de segurança - Tipo: Riscos mecânicos. Comprimento total:
250mm. Tam: G (grande). Cor: azul marinho. Forro: Têxtil. Material:
Nítrico, Espessura: 1,5mm. Palma: áspera. Punho: Malha de
PAR 120 MUCAMBO
algodão sanfonada, Espessura: 1,5mm. Temperatura máxima
utilização: Ambiente.

20,00 2.400,00

19

Óculos de proteção Óculos de proteção-lente escura; constituído em
peça de policarbonato resistente a impactos e choques físicos de
PÇ
materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB
Hastes tipo espátula visor curvo oferecendo proteção lateral co CA.

8,70 1.305,00

21

Protetor facial, Tipo Anatômico, material do visor Acrílico, material do
UNID. 100 PRO SAFETY
suporte Polietileno, com articulação, regulagem com catraca

22,50 2.250,00

22

RESPIRADOR TIPO CONCHA, Respirador sem manutenção - Tipo:
concha, com válvula de exalação. Classe: Pff2. Aplicação principal:
UNID. 50
Poeira/Fumos/Névoas. Indicação: Gases ácidos. Fixação: Tira
elástica.

2,65 132,50

150 KALIPSO

ALLIANE

VALOR
TOTAL
R$ 21.865,00
DOS
ITENS:
Duração:12 meses
Data (s) da (s) Assinatura (s):01/06/2017
Amparo Legal:Lei n°8.666/93 e suas alterações.
Assinam:Sr.Ricardo Campos Ametlla-Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e 1)-Sports
Empório,Papelaria e Informática Ltda 2) Nasser SafaAhmad-ME.
Extrato de Ata n. 010 de Registro de Preço - PP 13-2017
Processo: 5.644/2017.
Partes: O Secretario Municipal de Assistência Social e as empresas: 1)Forthe Lux Ltda-ME inscrita no CNPJ n.
08.265.264/0001/89, 2)Siméia A.H.M Mustafá, inscrita no CNPJ n. 24.602.765/0001-60, 3)I.A.Campagna Júnior & Cia LtdaME, inscrita no CNPJ n. 06.298.377/0001-55 e 4)Sports Empório, Papelaria e Informática Ltda inscrita no CNPJ n.
24.596.082/0001-47.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender serviços de
proteção social especial e básica.
Valores Registrados:

Empresa:
FORTHE
LUX
COMÉRCIO
OBJETO
E
SERVIÇOS
LTDA-ME

VLR.
QTD MARCA

VLR.
TOTAL
UNIT.
R$
R$

02

ACHOCOLATADO - em pó, instantâneo, tradicional,
fabricado á base de Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite
em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2,
B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e
aromatizantes, contém glútem,, embalagem de papelão, lata
ou propipropileno original do fabricante contendo no mínimo CAIXA
400g, com especificação dos ingredientes informações
nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e
vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 24 unidades,
de 1º qualidade.

85

ITALAC

234,00 19.890,00

05

AMIDO DE MILHO - Acondicionado em caixas de 500g., com
identificação do produto,dados do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação , prazo de validade e peso
CAIXA
liquido. Não deve ter cheiro azedo nem manchas na cor
escura (mofo). isento de matérias estranhas ou insetos, de 1ª
qualidade.

8

GUAPORÉ

5,30

06

ARROZ , Branco, subgrupo polido, classe longo fino agulha,
tipo1 "americano", longo e fino, acondicionados em
embalagem de polipropileno transparente originalmente pelo
fabricante contendo 5kg, isento de matéria terrosa, pedras,
fungos ou parasitas, livre de umidade , mancha escuras e de FARDO
fragmentos estranhos, com grãos inteiros, com identificação
do produto, dados do fabricante, data de fabricação e de
validade, estampados no corpo da embalagem, embalado
em fardos contendo 30 KG ( 6 pacotes de 5 kg).

130 PANTANAL

95,46 12.409,80

19

Barra de chocolate fabricado com Açúcar, manteiga de
cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante
lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol
e aromatizante vanilina, sem glútem, inteiros, não derretidos,
KG.
acondicionado em barras contendo 1000 gramas, embalados
originalmente pelo fabricante com informações nutricionais,
indicação de uso, data de fabricação e validade, marca, peso,
estampados no rótulo, de 1ª qualidade.

40

HARALD

16,00 640,00

23

Condimento regional de aspecto pó fino, homogêneo, de Cor
vermelho intensa, Características Adicionais: com cheiro e
sabor próprios, produto próprio para consumo humano,
acondicionado em embalagem apropriada, original do
fabricante, contendo informações nutricionais, indicação de PACOTE 58
uso, dados do produto, identificação do fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido impressos no corpo da
embalagem, acondicionados em embalagem com no mínimo
500 gs. De 1ª qualidade.

KELLY

5,30

UNID

ITEM

42,40

307,40

32

Essência comestível - preparado sabores variados colorido
artificialmente, sem glútem, com sabor e aroma
característicos, acondicionado em frascos contendo no
mínimo 30 ml, com marca, ingredientes, indicação de uso,
identificação do produto, data de fabricação e validade
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª
qualidade

35

FARINHA DE ROSCA - embalagem de plástico resistente de
500g ou 1Kg, contendo no corpo da embalagem informações
do fabricante, ingredientes e data de validade, original do
KG.
fabricante, não deve estar carunchado, nem com manchas
escuras.

10

36

Farinha de trigo de primeira qualidade, especial, aspecto fino,
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos
ingredientes, com data de fabricação e validade, dados do
FARDO
fabricante, informação nutricional, estampados no corpo da
embalagem, embalado originalmente pelo fabricante em
pacotes contendo no mínimo 1 kg, acondicionado em fardo
com no mínimo 10 pcts., de 1ª qualidade..

150 PANTANAL

36,80 5.520,00

37

FARINHA LÁCTEA - de trigo, pré-cozida, instantânea,
acondicionado em embalagem de lata ou papel original de
fábrica com 400g, aspecto granuloso fino, responsável
LATA
técnico, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante, data de vencimento na embalagem. . Se em lata,
esta não apresentar ferrugem, amassadura.

10

NESTLÉ

13,45 134,50

38

Feijão Novo, tipo carioquinha, tipo 1. Acondicionado pelo
fabricante em fardo contendo 30 kg, não deve conter
perfurações (carunchos e outros insetos); não deve estar
esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não
deve apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o
pacote for aberto, podendo ter apenas até 15% de umidade e
FARDO
2% de impurezas e matérias estranhas., embalado em
pacotes confeccionados com material sintético,incolor e
transparente, contendo 1 kg, com número do lote, grupo,
classe, tipo, peso líquido, safra, dados do fabricante e
empacotador, prazo de validade e data de empacotamento
estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

40

TRINDADE

174,60 6.984,00

40

Fermento em pó químico - pó fino de coloração branca e odor
característico composto por Amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio, solto, não contém glúten, acondicionado
originalmente pelo fabricante em latas pequenas de papelão
ou de metal ou potes plásticos lacrados contendo no mínimo CAIXA
100g, embalado em caixas contendo no mínimo 6 dúzias (72
unidades) com identificação do produto, informações
nutricionais, dados do fabricante, peso líquido, data de
fabricação e validade estampados no rótulo e no corpo da
embalagem.

10

TRISANT

102,00 1.020,00

Gelatina em pó, diversos sabores, embalada originalmente
pelo fabricante em papel, contendo no mínimo 85g, com

UNID.

20

GUAPORÉ

2,15

43,00

4,20

42,00

43

especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 36 unidades,
de 1º qualidade.

80

TRISANT

50

MACARRÃO - Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em
fardo com 30kg, com embalagens individuais de 500 gr ou 1
kg cada, contendo na embalagem identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não
FARDO
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e
cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote.

35

BORTOLINI 159,85 5.594,75

51

Macarrão parafuso com sêmola, acondicionado em
embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel
resistente, original de fábrica com 500g, com especificação
dos ingredientes informações nutricionais, dados do
FARDO
fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no
rótulo ou no corpo da embalagem, acondicionado em fardos
contendo no mínimo 20 unidades, de 1º qualidade.

23

BORTOLINI 94,40 2.171,20

56

Milho de Canjica, sem pele, branco, de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente
original do fabricante contendo no mínimo 500g, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, com data de
FARDO
fabricação e vencimento, informações nutricionais, dados do
fabricante, peso líquido estampados no rótulo ou no corpo da
embalagem, de 1ª qualidade. Fardo com 20 embalagens.

70

GUAPORÉ

62

OLEO DE SOJA (20UN X 900ML) refinado, embalado
originalmente pelo fabricante em embalagem com 900ml,
contendo especificação dos ingredientes, informações
nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e
vencimento estampados no corpo da embagem, Se
embalado em lata, esta não deve apresentar vestígios de
ferrugem, nem amassadura, de 1ª qualidade. acondiconado
em caixa contendo 20 unidades.

CAIXA

70

CONCORDIA 101,60 7.112,00

75

Sardinha em conserva de óleo, acondicionada em
embalagem de lata com aproximadamente 130g, com
especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 50 unidades,
de 1º qualidade.

CAIXA

34

NAVE

77

Suco de frutas, sabores diversos, contendo no mínimo 45g
com especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
CAIXA
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 15 unidades,
de 1º qualidade.
Xarope de Groselha, 100% puro, acondicionado em

CAIXA

38,00 3.040,00

67,50 4.725,00

218,00 7.412,00

152 ICE FRECH 12,00 1.824,00

80

embalagem de vidro ou plástico contendo no mínimo 900ml, CAIXA
com identificação do produto, informação nutricional , data de
fabricação e validade, dados do fabricante estampados no
rótulo ou no corpo da embalagem, acondicionado em caixas
contendo no mínimo 12 unidades, de 1° qualidade.
VALOR TOTAL

Empresa:
I.A.
CAMPAGNA
JUNIOR &
OBJETO
CIA LTDAEPP

30

CELLI

13,50 405,00

R$
79.317,05

VLR.
QTD MARCA

VLR.
TOTAL
UNIT.
R$
R$

03

AÇÚCAR CRISTALIZADO -branco, acondicionado em
embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante com 2kg, aspecto granuloso fino a médio, isento
de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos,
FARDO
etc, acondicionado em fardos contendo no mínimo 15 pct de
2 kg, contendo dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade,
estampados no corpo da embalagem, de 1ªqualidade.

145 ESTRELA

104,80 15.196,00

18

Chá mate torrado com aspecto fino, contendo no mínimo
200g, com especificação dos ingredientes informações
nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e
CAIXA
vencimento estampado no rótulo ou no corpo da
embalagem, acondicionado em caixas contendo no mínimo
30 unidades, de 1º qualidade.

160 UNIÃO

106,40 17.024,00

22

CÔCO RALADO puro, fabricado com polpa de coco
parcialmente desengordurada , desidratada, conservador
INS 223, sem glútem, acondicionado em embalagem de
polipropilento transparente ou plástico, original de fábrica,
com peso de 100g contendo no corpo da embalagem
identificação do fabricante, produto e ingredientes que o
compõe, marca do fabricante, data de fabricação,
embalagem, orientações de uso, estocagem, prazo de
validade e peso líquido, de 1ª qualidade.

UNID.

270 VITACOCO

3,90

1.053,00

24

Cravo da índia em flôr, moído por processo industrial
acondicionado em embalagem original do fabricante
contendo no mínimo 40 gramas, com odor e sabor
característicos, com informação nutricional, ingredientes,
indicação de uso, data de fabricação e validade, dados do
fabricante, peso líquido, estampados no rótulo ou no corpo
da embalagem, de 1ª qualidade

PACOTE 100 DONANA

2,45

245,00

CAIXA

59,90 1.797,00

UNID

ITEM

CREME DE LEITE - confeccionado com Creme de leite,
espessantes: celulose microcristalina, carboximetilcelulose e
carragena, leite em pó desnatado e estabilizante: citrato de
sódio.
26

embalado originalmente pelo fabricante em caixas tetra

30

ITALAC

pakcontendo no mínimo 200g cada, contendo no corpo da
embalagem especificação dos ingredientes, informações
nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e
vencimento. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.acondicionado em
caixas com no mínimo 24 unidades.

31

Ervilha em conserva, reidratada, embalada originalmente
pelo fabricante em latas com no mínimo 200g,
acondicionada em caixas contendo no mínimo 24 unidades,
CAIXA
contendo informações do fabricante, data de fabricação e
validade, especificação dos ingredientes, no rótulo ou no
corpo da embalagem, de 1º qualidade.

29

33

Extrato de Tomate concentrado pura polpa de tomate, sem
peles e sementes, tolerância de 1% de açúcar e de 5% de
cloreto de sódio, aspecto de massa mole, sem quaisquer
modificações de natureza física,química ou organolética do
produto, embalado originalmente pelo fabricante com
CAIXA
aproximadamente 350g, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante, data de fabricação
e vencimento estampados no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 24 unidades.
Se em lata, esta não apresentar ferrugem, amassadura

140 BONARE

46

Leite condensado, acondicionado pelo fabricante em latas
contendo no mínimo 395g, com especificação dos
ingredientes, informações nutricionais, dados do fabricante,
CAIXA
data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no
corpo da embalagem, de 1º qualidade. Caixa com 48
unidades.

30

MARAJOARA 254,70 7.641,00

48

LEITE Líquido, integral, pasteurizado, longa vida,
embalagem tipo tetrapak, com no mínimo 01 litro, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, estampados no corpo da
embalagem, de 1ª qualidade. (caixa com 12)

40

LATVIDA

64

Doce tipo paçoquinha, industrializado, feito basicamente
com amendoim com peso de aproximadamente 20g cada
unidade, embalados em porções individuais acondicionadas
em caixa de papelão ou recipiente de plástico de forma
adequada a alimentos prontos para consumo, contendo no
CAIXA
mínimo 50 unidades, com identificação do fabricante, dados
do produto, informações nutricionais, data de fabricação,
prazo de validade não inferior a 60 dias no ato da entrega,
registro no ministério da Agricultura/Saúde, peso líquido,
estampados no corpo da embalagem.

CAIXA

QUERO

56,38 1.635,02

78,00 10.920,00

46,40 1.856,00

165 YOKI

28,60 4.719,00

15

57,50 862,50

Sal refinado, iodado, acondicionado em embalagens
plásticas original do fabricante, contendo no mínimo 1kg,
com
74

especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em fardos contendo no mínimo 30 pcts

FARDO

PIRAMIDE

perfazendo no mínimo 30 kgs, de 1º qualidade.

76

Suco concentrado - embalado originalmente pelo fabricante
garrafa de aproximadamente 500ml, em vidro ou plástico,
com informações do fabricante, ingredientes, informações
nutricionais, instruções de uso, data de fabricação e validade CAIXA
estampado no rótulo, sabores: pêssego, maracujá, uva e
caju, acondicionado em caixas contendo no mínimo 24
unidades. de 1ª qualidade.

30

DA FRUTA

107,50 3.225,00

78

Tempero pronto completo , sem pimenta, confeccionado
com Sal, polpa de alho, cebolinha, salsa, manjericão, cebola,
realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante,
acidulante ácido cítrico e consevador metabissulfito de
sódio. com sal não iodado, acondicionado em embalagem
KG.
original do fabricante tipo plástica, lacrada, contendo 1 kg,
contendo identificação do produto, informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e validade, peso
líquido estampados no corpo da embalagem, de 1ª
qualidade.

35

NUTRI

4,45

79

Vinagre de vinho, tinto, acondicionado em embalagem
plástica original do fabricante com no mínimo 750ml, com
especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
CAIXA
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 12 unidades,
de 1º qualidade.

15

GALO

74,00 1.110,00

VALOR TOTAL

Empresa:
SIMÉIA A.
H. M.
MUSTAFÁ OBJETO
- EPP

155,75

R$
67.439,27

VLR.
UNID

QTD MARCA

VLR.
TOTAL
UNIT.
R$
R$

ITEM

01

Abacaxi em conserva, calda, frutos de tamanho médio,
uniformes, , acondicionada em embalagem original do
fabricante com peso líquido drenado de aproximadamente
450gr, contendo especificação dos ingredientes, informações
LATA
nutricionais, informações do fabricante , data de fabricação,
data de vencimento e peso líquido estampados no corpo da
embalagem, se em lata, esta não deve apresentar ferrugem,
amassadura ou abaulamento. de 1ª qualidade

140

04

Ameixa em conserva, calda, frutos de tamanho
médio,uniformes, de 1ª qualidade, acondicinada em
embalagem original de fábrica com peso líquido drenado de
CAIXA
aproximadamente 450g, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento.Caixa com
12 unidades.

40

TRIANGULO
MINEIRO

OLE

13,60 1.904,00

208,00 8.320,00

09

BATATA FRITA TIPO PALHA fabricadas com batatas
selecionadas, cortadas e fritas em óleo vegetal.Embalagem
com aproximadamente 500g, apresentando informações
nutricionais,identificação do produto, peso, data de
fabricação e prazo de validade, dados do fabricante
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem de 1º
qualidade. Fardo com 20 unidades

10

Biscoito doce, tipo maisena, não deve apresentar cor
esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo), não deve
estar com perfurações (carunchos e outros insetos), devem
estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote,
acondicionado em embalagem lacrada contendo no mínimo CAIXA
400g, embalado em caixas com no mínimo 20 pacotes com
data de fabricação, prazo de validade, dados do fabricante
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem de 1º
qualidade.

220 DALLAS

91,60 20.152,00

11

Biscoito doce, recheado, sabores e formatos diversos,
enriquecido com Ferro e Cálcio, acondicionado em
embalagem de polipropileno com no mínimo 400 gramas,
com no mínimo 12 pacotes, tabela de informação
nutricionais, com identificação do produto, data de
fabricação, dados do fabricante, de 1º qualidade.

210 DALLAS

91,60 19.236,00

14

Café torrado e moído, com aspecto de pó fino,
acondicionado em embalagem de polipropileno embalado à
vácuo, original de fabricante, selo ABIC de pureza e
qualidade, com prazo de validade de, no mínimo 3 meses,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre FARDO
de umidade, com especificação dos ingredientes, informação
do fabricante data de fabricação e vencimento estampada na
embalagem, acondicionado em fardos com no mínimo 20
pacotes de 500 grs. cada.

130 AGRICULTOR

16

CANELA - em ramo, embalagem contendo no minimo 10 g,
com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
PACOTE
validade e peso liquido, estampados no rótulo ou no corpo da
embalagem, de 1ª qualidade.

150 DONANA

2,85

17

CATCHUP - molho de tomate cremoso tradicional, fabricado
à base de Tomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, cebola,
salsa, alho, conservador sorbato de potássio e
aromatizantes, embalado originalmente pelo fabricante em
CAIXA
embalagem contendo aproximadamente 400g, com dados do
fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e
validade, peso líquido estampados no rótulo ou no corpo da
embalagem, de 1ª qualidade.Caixa com 24 unidades.

5

116,00 580,00

20

CHOCOLATE Granulado crocante feito com Acúcar, cacau
em pó, amido, glucose em pó, gordura vegetal hidrogenada,
farinha de soja, xarope de glicose, açúcar invertido,
antiumectante talco, estabilizante lecitina de soja, aroma
PACOTE
natural de baunilha. Embalados originalmente pelo fabricante
em pacotes plásticos com aproximadamente 200 grs, com
data de fabricação, nome do fabricante, data de validade ou
prazo de validade na embalagem, de 1ª qualidade.

190 DORI

FARDO

CAIXA

25

PINDUCA

QUERO

244,50 6.112,50

224,00

6,15

29.120,00

427,50

1.168,50

25

Creme de cebola 60g - Amido, cebola, farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, sal, óleo vegetal, extrato
de levedura, condimento preparado sabor cebola, pimenta do
reino preta, aromatizantes, realçadores de sabor glutamato
UNID.
monossódico e inosinato dissódico, antiumectante dióxido de
silício e corante caramelo IV. Contém glúten contém traços
de soja, Envelope de 60g.

44

MUTTANO

5,79

254,76

6,75

2.160,00

27

DOCE DE LEITE - CREMOSO - cremoso, acondicionado em
embalagem tipo vidro, lacrada, original do fabricante
contendo aproximadamente 400 grs, estampado no corpo da
embalagem informações do fabricante, data de fabricação e
vencimento, informações nutricionais. O pote não deve estar UNID.
amassado ou estufado, não deve conter perfurações,
principalmente nas costuras, não deve soltar ar com cheiro
de azedo ou podre quando abertos, não deve apresentar
manchas escuras na parte interna.

320

28

Doce industrializado tipo suspiro, acondicionado
originalmente pelo fabricante em caixas contendo
aproximadamente 50 unidades, inteiros, separados
individualmente, com data de fabricação e validade,
informações nutricionais, ingredientes, dados do fabricante,
estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

120 PRODASA

27,70 3.324,00

39

Fermento de pão - granulado, de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem contendo 125 g, embalagem
UNID.
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.

40

FLESHMAN

6,99

279,60

41

Flocos de milho pré cozido tradicional, próprio para
confecção de polenta, acondicionado em embalagem de
500g, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante, ingredientes e data de vencimento. Devem estar
bem solto e seco no pacote, devem apresentar cor amarela
uniforme, não deve ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo.

90

PINDUCA

4,28

385,20

42

FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de
plástico resistente com informações do fabricante,
ingredientes e data de vencimento estampado na
embalagem. Deve estar seco e bem solto no pacote; cor
FARDO
amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. Fardo contendo 20 pacotes de 1
kg.

24

DONANA

76,50 1.836,00

45

Goiabada, doce de goiaba feito com açúcar e goiaba,
acondicionada em embalagem, com no mínimo 700 g,
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, CAIXA
data de fabricação e validade impressos na embalagem, de
1ª qualidade. Caixa com 12 unidades.

16

OLE

84,90 1.358,40

60

MARIA

4,19

47

CAIXA

PACOTE

Leite de côco, 100% puro, de 1ª qualidade, acondicionado
em embalagem de vidro original de fábrica com 200ml, com
descrição dos ingredientes, iinformação nutricional, n º do
UNID.
lote, data de fabricação e validade, marca, dados do
fabricante e recomendações de estocagem, manuseio e

TRIANGULO
MINEIRO

251,40

utilização impressos na embalagem, de 1ª qualidade.

52

MACARRÃO TIPO LASANHA - com ovos, acondicionado
em embalagem original do fabricante contendo no mínimo
500gr, não devem apresentar cor esverdeada com pontos
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de
mofo, não devem estar com perfurações (carunchos e outros
CAIXA
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto
no pacote, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, estampados no
corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Caixa com no mínimo
20 pacotes de 500g

20

DALLAS

94,80 1.896,00

53

Maionese, embalada originalmente pelo fabricante em potes
plásticos ou vidros contendo no mínimo 500g, com
especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
CAIXA
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 12 unidades,
de 1º qualidade.

30

SOYA

71,80 2.154,00

54

Doce tipo maria mole, sem glútem, de vários sabores, em
embalagens individuais originais do fabricante em barras
contendo no mínimo 20g, acondicionado em caixas com
CAIXA
aproximadamente 50 unidades, contendo identificação do
produto, dados do fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e validade, de 1ª qualidade.

140 PRODASA

31,30 4.382,00

57

Milho de pipoca, amarelo, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original de fábrica com 500g, com
especificação dos ingredientes informações nutricionais,
dados do fabricante, data de fabricação e vencimento
FARDO
estampado no rótulo ou no corpo da embalagem,
acondicionado em caixas contendo no mínimo 20 unidades,
de 1º qualidade.

30

63,70 1.911,00

65

Doce tipo pé-de-moleque confeccionado com amendoim e
açúcar , industrializado, embalados originalmente pelo
fabricante em plásticos individuais, acondicionado em caixa
com no mínimo 50 unidades, contendo identificação do
CAIXA
fabricante, dados do produto, informações nutricionais, data
de fabricação, prazo de validade,peso líquido, estampados
no corpo da embalagem.

180 PRODASA

28,40 5.112,00

66

PÊSSEGO EM CALDA - composto por pêssegos em
metades, água, e edulcorantes sacarina de sódio e ciclamato
de cálcio, sem glúten, em embalagem tipo lata, contendo no
mínimo 450g, original de fábrica, com informações do
CAIXA
fabricante, responsável técnico, data de fabricação,
embalagem, validade, informação nutricional, peso bruto e
peso líquido, impressos na embalagem, de 1ª qualidade.
Caixa com no mínimo 12 latas.

22

OLE

175,00 3.850,00

80

DONANA

7,95

69

POLVILHO AZEDO - Acondicionado em embalegem de
plástico resistente de 500g e/ou 1kg, contendo no corpo da
embalagem informações do fabricante, ingredientes, data de KG.

DONANA

636,00

validade e peso líquido original do fabricante, não deve estar
carunchado, nem manchas escuras.
POLVILHO DOCE - Acondicionado em embalagem de
plástico resistente de 500g e/ou 1kg, contendo no corpo da
70

embalagem informações do fabricante, ingredientes, data de KG.
validade e peso líquido original do fabricante, não

88

DONANA

6,88

605,44

deve estar carunchado, nem manchas escuras.

73

REFRIGERANTE, À base de água gaseificada, com aroma
natural, sabor suave, pacotes contendo 6 garrafas tipo Pet
plástica, contendo 2 litros cada, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª
qualidade.

82

AVEIA FLOCOS FINOS 250GRS - Cereal tipo aveia em
flocos finos, integral, rica em fibras, 100% natural,
acondicionado em embalagem original do fabricante
contendo no mínimo 205 gr, com especificação dos
CAIXA
ingredientes, informações do fabricante, data de fabricação e
vencimento estampados no rótulo ou no corpo da
embalagem, de 1ª qualidade.Caixa contendo 24 unidades.

VALOR TOTAL

PACOTE

400 MARAJA

34,80 13.920,00

9

101,80 916,20

YOKI

R$
132.252,50

Empresa: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME
VLR.
ITEM OBJETO

UNID

QTD MARCA

VLR.
TOTAL
UNIT.
R$
R$

07

AZEITONA - em conserva, verde, frutos de tamanho médio, uniforme,
com caroço, acondicionado em embalagem original do fabricante
contendo no mínimo 200g, com informações do fabricante, data de
CAIXA
fabricação, data de vencimento, peso líquido drenado, informações
nutricionais, de 1ªqualidade. Caixa com no mínimo 24 unidades.

08

Bala mastigável de diversos sabores sortidos acondicionados e
embalagem original do fabricante contendo no mínimo 700 grs, com
dados do fabricante, informação nutricional, data de fabricação e
validade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

PACOTE 500 PRODASA 10,50 5.250,00

12

Biscoito salgado, biscoito água e sal, acondicionado em embalagem
transparente original de fábrica com 400g, com especificação dos
ingredientes informações nutricionais, dados do fabricante, data de
fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da
embalagem, acondicionado em caixas contendo no mínimo 20
unidades, de 1º qualidade.

CAIXA

Bombom de chocolate ao leite, acondicionado originalmente pelo
fabricante em embalagem plástica transpaente contendo no mínimo

18

PREDILETA 149,50 2.691,00

210 DALLAS

91,55 19.225,50

13

50 unidades, livre de umidade, inteiros, com identificação do produto, PACOTE 320 LACTA
dados do fabricante, informação nutricional, data de fabricação e
validade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

15

CANELA em pó, embalagem contendo no minimo 50 g, com
identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante,
indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º
qualidade.

21

Doce tipo cocada branca, industrializado, embalados originalmente
peo fabricante em caixas contendo no mínimo 50 unidades com
CAIXA
identificação do fabricante, informação nutricional, dados do produto,
data de fabricação e validade, estampados no corpo da embalagem.

30

ERVA DOCE - Em grãos, natural. Acondicionada em embalagem
contendo no mínimo 10g., com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

34

Farinha de mandioca torrada , aspecto granuloso fino, isenta de
matéria terrosa, fungos ou parasitas, acondicionado em embalagem
polipropileno transparente ou de papel original do fabricante contendo
KG.
1kg, com informações nutricionais, dados do fabricante, data de
fabricação e vencimento, peso líquido estampados no rótulo ou no
corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

49

Louro em folhas bem desenvolvidas, uniformes, novas,
acondicionadas e m embalagem plástica originalmente pelo
fabricante, contendo no mínimo 10 gr., com informações produto,
PACOTE 68
indicação de uso, data de fabricação e prazo de validades estampado
na embalagem

55

MEL - Glucose de milho natural, ideal para frutas, sorvetes, pães e
cereais, acondicionado em embalagem contendo aproximadamente
360g.

UNID.

58

Milho verde , em conserva, reidratado, contendo no mínimo 200g,
com especificação dos ingredientes informações nutricionais, dados
do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo
ou no corpo da embalagem, acondicionado em caixas contendo no
mínimo 24 unidades, de 1º qualidade.

PACOTE 160 DONANA

150 DOCIL

2,50

400,00

28,50 4.275,00

DONANA

2,50

175,00

160 DONANA

6,45

1.032,00

DONANA

2,70

183,60

12

CELLI

15,00 180,00

CAIXA

70

PREDILETA 64,00 4,480,00

59

Molho de tomate, confeccionado com frutas maduras, de 1ª
qualidade, acondicionada em embalagem original do fabricante
contendo aproximadamente 340gr, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante, data de fabricação, data de
vencimento, informações nutricionais estampado no corpo da
embalagem. Se em lata, esta não deve apresentar ferrugem,
amassadura ou abaulamento. Caixa com no mínimo 24 unidades.

CAIXA

30

PREDILETA 79,00 2.370,00

60

MOSTARDA , alimento preparado a base de mostarda, embalagem
com no mínimo 200g, contendo informações nutricionais, prazo de
validade, estampados no corpo da embalagem de 1ª qualidade.

UNID.

20

PREDILETA 3,90

Noz moscada, moída, acondicionado em embalagem contendo

PACOTE 70

46,70 14.944,00

78,00

61

aproximadamente 50g.

UNID.

DONANA

2,70

54,00

63

Orégano em folhas, 100% natural, livre de parasitas ou matérias
estranhas, acondicionado em embalagem contendo
aproximadamente 10g, com dados do fabricante, identificação do
produto, data de fabricação, peso estampados no corpo da
embalagem

PACOTE 150 DONANA

1,90

285,00

67

PIPOCA DE MILHO CARAMELIZADA crocante, pacote com 15g,
fardo com 50 pacotes.

FARDO

35,70 8.568,00

68

Pirulito diversos sabores, acondicionado em embalagem original do
fabricante contendo aproximadamente 50 unidades de 15 gramas
cada, com dados de identificação do produto, informação nutricional, PACOTE 180 PRODRASA 8,50
dados do fabricante, data de fabicação e validade estampados no
corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

1.530,00

71

QUEIJO RALADO, tipo parmesão embalagem contendo no mínimo
50gr, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, estampados no corpo da embalagem, de 1ª
qualidade.

825,00

72

UNID.

Doce tipo rapadurinha simples, 100% natural, sem mistura,
industrializado, embalados originalmente pelo fabricante em plásticos
individuais, acondicionado em caixa com no mínimo 50 unidades,
contendo identificação do fabricante, dados do produto, informações
CAIXA
nutricionais, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido,
estampados no corpo da

20

240 MAROCA

300 ELEGE

2,75

95

PRODRASA 27,55 2.617,25

65

ELEGE

embalagem.
81

LEITE EM PÓ, FARDO COM 25 PACOTES DE 400 GR.

FARDO

TOTAL TOTAL

R$
86.307,10

263,75 17.143,75

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 31/05/2017.
Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: HAROLDO WALTENCYR RIBEIRO CAVASSA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
FREDERICO JORGE CORTEZ CALUX - FORTHE LUX LTDA-ME, SIMEIA ABDEL HAG MUHAMAD MUSTAFA - SIMÉIA
A.H.M MUSTAFÁ, - EPP, ATAILDO ASSIS COSTA - I.A.CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA-ME, DARUICHI CASTRO
IBRAHIM MOHAMMED - SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
Extrato do Contrato Administrativo para contratação de empresa para aquisição de medicamento - contratação emergencial
autos 8000316-33.2016.8.12.0800, nº 005/2017 - Processo nº 7831/2017
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Aliança Hospitalar Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
21.368.399/0001-38.
OBJETO: Referente à aquisição de medicamento (Temozolomida - 250mg), objetivando o atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde e determinação judicial oriunda dos autos 8000316-33.2016.8.12.0800.
Valor do Contrato: R$53.923,20 (cinquenta e três mil novecentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Duração: 180 (cento e oitenta) dias.
Dotação Orçamentária: 25.91.10.122.103.2671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde
33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Data de assinatura: Corumbá-MS, 01 de junho de 2017.
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e a Empresa Aliança Hospitalar Ltda-ME
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação Convite nº 03/2017 - Processo nº 18.769/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde, visando à contratação de
empresa para execução de obra/serviços de reforma e adequação da sala de odontologia da Unidade Básica de Saúde
Familiar (UBSF) Aeroporto II no município de Corumbá-MS resultou em certame frustrado.
Corumbá-MS, 29 de maio de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior-Presidente da CPL.
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação convite nº 04/2017 - Processo nº 4.862/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde, visando à contratação de
empresa para execução de obra/serviços de reparos e manutenção de um imóvel na Alameda Laranjeira nº 170 - Vila São
Pedro - Bairro Dom Bosco - Antigo Posto de Saúde Enio Cunha II - no Município de Corumbá-MS, resultou como
vencedora a empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS VIVI EIRELI -ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.277.288/000160.
Corumbá-MS, 31 de maio de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
Aviso de Licitação.
Tomada de Preços nº 06/2017 - Processo nº 10147/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de pavimentação em lajotas sextavadas
no Morro da Carlinda no Bairro Cristo Redentor no município de Corumbá-MS. Abertura: 21/06/2017 às 09:00 horas. Local:
Prefeitura Municipal de Corumbá, sala de reuniões da CPL, sito Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01-b, Bairro Dom Bosco
- Corumbá-MS.
Os interessados devem solicitar o edital na Superintendência de Suprimentos e Serviços - Setor de Licitações e Compras.
Corumbá-MS, 02 de junho de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 026/2016 - Processo nº 6.771/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Educação. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado dos objetos da licitação supracitada ,instaurado, visando a mobiliário para atender a Secretaria Municipal de
educação e gerencia que compõem esta secretaria (cadeiras com rodas e braços, cadeiras sem rodas e sem braços e
mesas), tendo por vencedora(s) a(s) empresa(s) : 1) STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ/MF sob
nº 12.706.257/0001-42, menor preço para o item: item 01 no valor total de R$ 1.164,00, 2) NASSER SAFA AHMAD - ME ,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76, menor preço para o item: item 02 no valor total de R$ 936,00.
Item Fracassado: Item 03.
Corumbá / MS 02 de Junho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo
Decreto Municipal nº 207/2006 e Decreto Municipal 1.280/2013, subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas
alterações, na forma que especifica:
Órgão: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.
Licitação: Pregão Presencial nº 037/2017 - Processo nº 12.529/2017.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa prestadora de serviços de Iluminação, sonorização de pequeno,
médio e grande porte, gerador elétrico, climatizadores e equipamentos de vídeo, para atender os eventos realizados pela
Prefeitura Municipal de Corumbá por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.
Recebimento e Abertura das Propostas: ás 08:30 horas do dia 19 de junho de 2017.
Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala licitação, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco
- Corumbá-MS.
Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Finanças e Gestão, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS
Corumbá / MS, 02 de junho de 2017.
(a) José Ricardo Batista de Almeida - Superintendente de Suprimentos e Serviços.
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