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PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 013/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 001.023/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses.
OBJETO: Formalização de ata de registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Barra do Ouro – TO e Fundo Municipal de Assistência Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006,
aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DO ITEM /DOS VALORES:

FORNECEDORA: ANTONIA PEREIRA CASTRO DE OLIVEIRA
CNPJ: 15.457.251/0001-77
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Descrição do Material/Serviços

UNID.

Arroz Branco: TIPO 1, beneficiado, de procedência nacional,
ser de safra corrente. Deve-se apresentar-se isento de mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em
pacotes de 5 kg, de plástico atóxico. Com prazo de validade
mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Marca Doura

UNID.

UNID.

180
04

UNID.

Açúcar Cristal: Especial filtrado ou peneirado, embalado em
pacotes de 2kg, de procedência nacional. Deve apresentarse isento de substâncias estranhas e/ou nocivas. Com prazo
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Embalados em plástico atóxico e termosselado. Embalagem
primária deve ser transparente e incolor. Marca Perola
Óleo de Soja Refinado: Procedência nacional, em garrafas
pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente,
tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. Marca Liza
Feijão Preto Tipo 1: De procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores
estranhos e de substâncias noviças. Embalados em plástico
atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, em
pacote de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca Amigão

RAIMUNDA VIRGILENE DE SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Preço Unit.
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Feijão Carioca Tipo 1: Constituído de grão da mesma
coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores,
isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos
ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso
de 1kg cada. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data da entrega do produto. Marca Amigão

5,60

1.120,00

UNID.

Farinha de trigo sem fermento: Farinha de trigo, sem
fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote plástico,
transparente e resistente, limpo e livre de contaminantes
físicos e parasitas, contendo 1kg cada. Validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Marca
Dona Benta
3,50

1.400,00

UNID.

Farinha de Mandioca Fina amarela: isenta de matéria
terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens de 1 Kg, com identificação do
fabricante, prazo de validade e peso líquido na embalagem,
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da
entrega. Marca Amigão

6,00

UNID.

Fubá: De milho, produto de primeira qualidade. Embalagem:
Primária, plástico transparente atóxico, pacote de 500g. isento
de parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias nocivas,
matérias terrosas e outros. Validade:Mínima de 12(doze)
meses a contar da data da entrega. Marca Sinhá
1,10

UNID.

Amido de Milho: Produto extraído do milho. Embalado em
papel impermeável, limpo, isento de matérias terrosas e
parasitas. Sem umidade, fermentação e outros. Resistentes
e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que
garantem a integridade do produto. Sob a forma de pó.
Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem aproximada 500g.
Marca Maizena

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
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UNID.

Milharina para Cuscuz: Isento de parasitas, mofo, odores
estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e outros.
Produto de primeira qualidade. Embalagem: 500g. Validade:
No mínimo 12 meses a partir da data de entrega. Marca Sinhá
Milho para Canjica: Amarela, produto de primeira qualidade,
beneficiado limpo, polido, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem:Primária, plástico transparente atóxico,
pacote de 500g. Validade:Mínima de 06 (seis) meses, a partir
da data da entrega. Marca Sinhá
Milho para Pipoca: Produto de primeira qualidade, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: Primária, plástica
atóxica transparente, pacote de 500g. validade: Mínima de
06(seis) meses, a partir da data de entrega. Marca Sinhá
Polvilho Doce: Produto de primeira qualidade, embalado em
saco plástico transparente, pacote de 01 kg, sem sujidades,
com identificação do produto e prazo de validade no mínimo
12(doze) meses a partir da data de entrega. Marca Do Zé
Polvilho Azedo: Produto de primeira qualidade, embalado em
saco plástico transparente, pacote de 01 kg, sem sujidades,
com identificação do produto e prazo de validade no mínimo
12(doze) meses a partir da data de entrega. Marca Do Zé
Sal Refinado: Sal iodado, constituído de cristais de granulação
uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado
em saco plástico polietileno de 1kg, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)meses a partir da
data de entrega. Marca Golfinho
Café Puro: Produto de primeira qualidade, Torrado e
moído, procedentes de grãos limpos, isentos de impurezas,
acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem de
250g. Validade mínima de 01 (um) ano a partir da data de
entrega. Marca Maratá

3.600,00

220,00

6,10

915,00

1,48

481,00

1,48

266,40

2,57

385,50

4,80

1.200,00
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1.357,50

0,95

85,50

4,90

5.880,00
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Amendoim: Produto de primeira qualidade, cru, acondicionado
em embalagem plástica de 1 kg. Validade:mínima de 12
meses a partir da data de entrega. Marca Zaely

CX.

Caldo de Galinha: Matéria prima, limpa e de boa qualidade,
constituído basicamente de carne de galinha desidratada,
liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural, apresentando-se livre
de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais
e vegetais, em embalagem metalizado, atóxica. Validade
12(doze) meses após a data de fabricação. Caixa contendo
12 tabletes. Marca Sazon
3,40

CX.

Caldo de Carne: Matéria prima, limpa e de boa qualidade,
constituído basicamente de carne de boi desidratada,
liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural, apresentando-se livre
de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem metalizado, resistente e atóxica.
Validade 12(doze) meses após a data de fabricação. Caixa
contendo 12 tabletes. Marca Sazon

UNID.

UNID.
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UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

19,20

1.920,00
680,00

3,40

680,00

9,80

294,00

0,32

32,00

4,17

417,00

Tempero Completo: Concentrado de ingredientes básicos:
alho, pimenta do reino, cheiro verde, cebola, pimenta dedo
de moça e sal. Embalagem: Pote plástico de 1kg. Validade:
Mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega.
Marca Saborelle
5,10

510,00

Açafrão: Produto de primeira qualidade, puro e moído, isento
de sujidades, larvas e parasitas, com aspecto, cor, cheiro e
sabor característico do produto. Embalagens: Acondicionado
em pacote de 350 g. Validade:Mínima de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega. Marca Da Rocinha
Colorau: Produto obtido do pó do urucum com a mistura
de fubá ou farinha de mandioca, pó fino, de coloração
avermelhada, isento de sujidades, parasitas e detritos.
Embalagem: Polietileno transparente, resistente, pacote com
50 g. Validade: Mínima de 12(doze) meses a partir da data
de entrega. Marca Sinhá
Pimenta do Reino: Moída, primeira qualidade, pó homogêneo.
Embalagem: Primária, plástico transparente, atóxico,
resistente. Validade: Mínima de 12(doze) meses a partir da
entrega. Pacote com 50g. Marca PKS

Vinagre: Ácido acético obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool procedente principalmente
de matérias agrícolas, Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no comercio em geral. Com
acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, de 500ml,
sem corantes, sem essências e sem adição de açucares.
Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de
entrega. Marca Castelo
Extrato de Tomate: Concentrado, isentos de peles e
sementes, acondicionado em recipiente de folha flandres,
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com
tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06(seis)
meses a partir da data da entrega, peso aproximado 350g.
Marca Elefante
Ervilha em Conserva: Reidratada, em conserva. Acondicionada
em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso liquido
drenado. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06(seis) meses a
partir da data da entrega. Marca Quero
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Milho Verde em Conserva: Reidratada, em conserva.
Acondicionada em recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso
liquido drenado. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06(seis)
meses a partir da data da entrega. Marca Quero
Maionese: Emulsão cremosa, obtidas com ovos e óleo
vegetal, com adição de condimentos, substancias comestíveis
e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes
em perfeito estado de conservação. Acondicionado em pote
de 500g. Validade Mínima de 06(seis) meses a partir da data
de entrega. Marca Arisco
Molho de Sardinha: Peixe de água salgada, conservado em
óleo de soja ou em molho de tomate, eviscerada e descamada
mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, précozida. Embalagens: 125g. Validade: Mínima de 12(doze)
meses a partir da data de entrega. Marca Coqueiro 88
Creme de Leite: Origem animal, embalado em lata ou
tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada,
não estufada, resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, quantidade do
produto e número de registro. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis)meses a partir da data de entrega.
Acondicionado em embalagem de 200g. Marca Piracanjuba
Leite Condensado: Obtido pela desidratação do leite,
adicionado de sacarose ou glicose, embalados em lata limpa
ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada,
não estufada, resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, quantidade do
produto e número de registro. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis)meses a partir da data de entrega.
Acondicionado em embalagem de 400g. Marca Piracanjuba
Leite de Coco: Modificado, pasteurizado e homogeneizado,
conservantes: monoestearato de glicerina e goma catana.
Acidulante: ácido cítrico: Alimento modificado em sua
composição calórica. Contém máximo de 17% de gordura.
Embalagem contendo 200ml. Validade mínima de 06(seis)
meses a partir da data de entrega. Marca Menina

1,74

522,00

4,30

172,00

2,75

275,00

2,60

520,00

3,70

740,00

2,00

200,00

2,10

630,00

2,59

207,20

12,30

369,00

Coco Ralado: Produto de primeira qualidade, extraído da
polpa de cocos, rigorosamente selecionados, isento de
sujidades, larvas e parasitas, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Embalagem: Sacos de polietileno revestidos
externamente com papel kraft. (Industrial) de 100g validade:
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca Coquil

Fermento em Pó: Biológico, primeira qualidade. Embalagem:
Primária, plástico, com 100g. Validade: Mínima de 12(doze)
meses a partir da data de entrega. Marca Royal
Fermento Químico em Pó: Produto de primeira qualidade.
Embalagem: Lata com 250g. Validade: Mínima de 12(doze)
meses a partir da data de entrega. Marca Fleishmman

Adoçante: Líquido dietético (sacarina sódica e ciclamato de
sódio), não apresentar na composição xintol ou sorbitol ou
frutose, frasco de polietileno atóxico. Embalagem de 100 ml.
Validade: Mínimo de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca Adocyl
2,05

71,75
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Bolacha recheada: Alpino rico em cálcio, sabores variados.
Embalagem: individualizadas em papel celofane em caixas
de papelão. Validade: Mínima de 12(doze) meses a partir da
data de entrega. Marca Forinho

PCT.
2.000
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PCT.
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UNID.
1.000
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Bolacha de Doce: Produto de primeira qualidade. Ingredientes:
Açúcar, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, agua,
sal, leite desnatado em pó, estabilizante, contém glúten.
Embalagem: Individualizada em papel celofane em caixas de 4,17
papelão a data de fabricação deverá estar em local visível da
embalagem, Contendo pacote de 400g. Validade: mínima de
12(doze) meses a partir da data de entrega. Marca Rancheiro
Bolacha de Sal Cream Cracker: Biscoito, tipo água e sal,
primeira qualidade, contendo cloreto de sódio em quantidade
que acentue o sabor salgado, além das substancias normais
do produto. Embalagem: Pacote plástico resistente de 400g, 3,79
acondicionada em caixa de papelão. Lacrada e rotulada, a
embalagem deve conter a validade mínima de 06 meses a
01 ano, a partir da data de entrega. Marca Amanda

400

39
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UNID.

1.459,50

1.516,00

0,99
198,00

Pão de Hambúrguer: Sem gergelim composto de farinha de
trigo especial, agua, sal, e fermento químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente
5,95
e transparente de forma que o produto seja entregue integro.
Pacote com 04 unidades. Validade mínima 07(sete)dias a
partir da data de entrega. Marca Aliança
Pão Tipo Bisnaguinha: Os pães tipo “bisnaguinha” deverão
ser preparados a partir de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito
estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado
ou mal cozido e não será permitida a adição de farelos
e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. 4,95
A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno ou polipropileno transparente, atóxico, resistente,
termossoldado, com capacidade entre 300g e 400g. Validade
mínima de 07(sete)dias a contar da data de entrega. Marca
Aliança
Pão Tipo Hot Dog: Os pães tipo “hot dog” deverão ser
preparados a partir de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito
estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado
ou mal cozido e não será permitida a adição de farelos
e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. 4,95
A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno ou polipropileno transparente, atóxico, resistente,
termossoldado, com capacidade entre 04 (quatro) à 10(dez)
pães. Validade mínima de 07(sete) dias a contar da data de
entrega. Marca Aliança
Salgadinho Sabor Presunto Fandangos: Ingredientes:
Farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico, óleo de
milho, preparado para salgadinho sabor idêntico ao natural
de presunto (sal, cloreto de potássio, proteína hidrolisada
3,00
do trigo, maltodextrina, queijo, óleo vegetal, realçador de
sabor glutamato monossódico, aromatizantes e acidulante
ácido cítrico) e sal. Contem GLÚTEN. Validade mínima de
06(meses) a partir da data de entrega. Marca Elma Chips

11.900,00

1.386,00

4.950,00

3.000,00

Batata Palha: Pacote De 500g, fina, sequinha e crocante.
Produto obtido a partir do processamento da batata
descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal
isento de ácidos graxos trans. a batata deve ser obtida,
processada, embalada, armazenada e conservada em
condições que não produzam e/ou agreguem substâncias
físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a
saúde do consumidor. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem primária: filme composto de polietileno,
poliéster e alumínio ou similar, hermeticamente fechado
com capacidade para 500g. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de
manipulação, transporte e armazenamento, devidamente
lacradas. O produto deve ser isento de corantes. Validade
mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Marca
Semallo
9,30

4.650,00
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Biscoito tipo peta: Biscoito de polvilho, embalagem de 1kg.
Ingredientes básicos: polvilho azedo, leite, ovo, óleo, água
e sal. O produto deve estar limpo, íntegro e adequado para
consumo, contendo uma massa fofa e macia, com cheiro,
cor e aparência característicos. Deve estar livre de poeira,
sujidades e danos (físicos, químicos e biológicos). Deve
ser embalados em embalagens virgens, limpas e integras,
em plásticos transparente e atóxico. As embalagens devem
conter a data da fabricação do produto. O produto não deve
apresentar mofo ou unidade externa. Marca Ki Petas
33,80
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Waffer Recheado coberto de Chocolate; com recheio sabor
de chocolate; descrição básica açúcar, gordura vegetal,
farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico, cacau em
pó, amido, xarope; de glicose, sal, emulsificante, lecitina de
soja, aromatizante e outras
Substancias permitidas; validade mínima 05(cinco) meses
a contar data entrega em embalagem filme bopp; e suas
condições deverão estar de acordo com a nta-48(decreto
12486, de 20/10/78). Pacote com 165g. Marca Mondelez Biz 3,97
Mucilon Multicereais: Cereal infantil com probiótico, contendo
como ingredientes: Farinha pré cozida de trigo, milho
enriquecida e arroz, contendo carbonato de cálcio, fosfato
de sódio dibásico, premix vitamínico (Vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantatênico, vitamina A, B1, B6, ácido fólico
e vitamina D, fumarato ferroso e sulfato de zinco. Validade
mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega
Embalagens: de 400g. Marca Nestle

13.520,00

1.191,00

6,45

1.390,00

3,09

309,00

4,55

455,00

6,93

1.386,00

14,95

4.485,00

Farelo de Aveia: Embalada em papel impermeável, limpo,
não violada, resistente e acondicionada em caixas de
papelão, lata de folha de flandres ou alumínio limpa, isenta
de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico,
transparente, limpo e resistente que garanta a integridade
do produto. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá a presenta
validade mínima de 06(seis)meses a partir da data de entrega.
Peso aproximado de 500g. Marca Quaker

Mistura para Bolo Vários Sabores: Contém açúcar, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de
milho, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante mono e
diglicerídeo de ácidos graxos, sal, fermentos químicos. Isento
de sujidades, larvas e parasitas, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios. Embalagem: 450g. Validade: Mínima de
12(doze) meses a contar da data de entrega. Marca Dona
Benta
Doce de Leite: Em pasta, com a seguinte composição: leite
pasteurizado e/ou leite em pó, açúcar, bicarbonato de sódio,
cloreto de sódio, lactose. A embalagem para doce de leite
deve reter a umidade, proteger contra fungos, dificultar a
oxidação, ser atraente e de fácil manuseio, ter baixo custo de
fabricação e transporte e não transmitir qualquer cor, odor ou
sabor estranhos ao produto. Embalados em potes de vidro de
240g, sendo seu uso restrito ao doce pastoso. Proporcionam
fechamento inviolável e hermético. Marca Triangulo Mineiro

Doce Pé de Moleque: Feito a partir de amendoim torrado
e moído misturado com rapadura previamente derretida,
primeira qualidade, isento de sujidades, larvas e parasitas.
Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem: Pote
de 850g, contendo 50 unidade. Validade: Mínima de 12(doze)
meses a partir da data de entrega. Marca Ricco

Bala Tipo GomaJujuba: Sabores de frutas sortidas.
Embalagem: Pacote 50g, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega.
Marca Dori
0,90

135,00
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Balas Macias: Produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e adicionados
de outras substâncias permitidas; a principal característica
do produto é o de apresentar-se macio, submetido a
amassamento mecânico até obtenção da consistência
desejada. Acondicionado em embalagem plástica com
100 unidades. Diversos sabores: tutti-frutti, morango, uva,
abacaxi, banana, etc... Validade: Mínima de 12(doze) meses
a partir da data de entrega. Marca Florestal
Pirulito Bola Com Chiclete: Pacote com 50 unidades, cada
unidade deverá estar embalada individualmente com plástico
transparente. Embalagem deve conter data de fabricação
e validade. Deverá estar embalada individualmente com
plástico transparente. Validade mínima de 12(doze) meses
a partir da data de entrega. Marca Florestal
Pirulito: colorido, diversos sabores, Ingredientes: açúcar,
xarope de glicose, acidulante ácido cítrico, aromatizantes,
corante dióxido de titânio, corantes artificiais vermelho
e azul. Sem glúten tamanho grande, aproximadamente,
8cm de diâmetro, com cabo de plástico ou madeira, cada
unidade deverá estar embalada individualmente com plástico
transparente. Validade mínima de 12(doze)meses a partir da
data de entrega. Marca Florestal
Paçoquinha: Proveniente do amendoim. Primeira qualidade,
isento de sujidades, larvas e parasitas. Com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Embalagem: Pote de 1,1 kg contendo
50 unidades. Validade: Mínima de 12(doze) meses a contar
da data de entrega. Marca Ricco
Rapadura em Tablete: Acondicionada em porções individuais,
em papel celofane, transparente, atóxica, resistente,
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega. Peso
aproximado de 40g. Marca Boa Vista
Goiabada: Em massa ou pasta homogênea e de consistência
que possibilite o corte, obtido das partes comestíveis
desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina,
ajustador de pH. Inseto de sujidades, larvas e parasitas.
Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em
embalagens de 01 kg. Validade:Mínima de 12(doze) meses
a contar da data de entrega. Marca Saborelle

5,30

2.120,00

9,30

4.650,00

9,64

2.892,00

12,80

12.800,00

2,90

232,00

7,17

1.434,00

Bombom: Bombom Recheado Coberto Com Uma Dupla
Camada Do Delicioso Chocolate. Ingredientes: Açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amendoim, soro
de leite em pó, gordura vegetal, farinha de soja, manteiga
de cacau, castanha de caju, leite em pó integral, gordura de
manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, cacau, leite em pó
desnatado, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja
e poliglicerolpolirricinoleato, fermento químico bicarbonato de
sódio e aromatizante. Embalagem: Plástica de 1kg. Validade
mínima de 06(seis)meses a partir da data de entrega. Marca
Harald
19,65
Bombons Sortidos Caixa de bombons sortidos com miniaturas
de chocolates e bombons exclusivosValidade mínima de
06(seis)mês a partir da data de entrega. Marca Garoto
Chocolate em Pó: Primeira qualidade, instantâneo, tradicional,
contendo açúcar, cacau, estrato de malte, leite em pó, leite
desnatado em pó, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2,
B6, B1, AED) lecitina de soja e aromatizantes. Contém Glúten.
Embalagem: Primária, pote plástico em polietileno de 800g
com tampa de rosca. Valor Energético 80 Kcal por porção
20g. Validade: Mínima de 12(doze) meses a contar da data
de entrega. Marca Toddy

9.825,00

9,10

3.640,00

12,30

2.460,00
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Gelatina em Pó Sabores Diversos: Comaçúcar, aromatizante,
podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada
em sacos plásticos, Íntegros e resistentes, acondicionados em
caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6(seis)meses
a partir da data de entrega. Caixa com peso aproximado 85g.
Marca DR Oetker
Queijo Ralado: Queijo tipo parmesão, embalado em saco
plástico transparente atóxica resistente, hermeticamente
fechado. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06(seis)
meses a contar da data de entrega. Marca STA Amalia
Suco em Pó: Preparado sólido artificial, já adoçado para
refresco de diversos sabores, primeira qualidade, devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, insetos, bem
como livres de umidade. Embalagens: Atóxicas, resistentes,
1kg. As entregas deverão ser de acordo com pedido nos
locais e datas solicitadas. No ato de entrega, será realizada
inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e
aroma). Validade mínima de 12(doze)meses a partir da data
de entrega. Marca Qualimax

0,95

237,50

53,35

11.737,00

6,88

2.064,00

KG

Alho: Primeira qualidade, bulbo dividido em bulbilhos
compridos e reunidos, com coloração variando do branco
ao violeta. Firme e intacto, sem lesões, isento de matérias
terrosas, parasitas, larvas e detritos animais. Embalagem:
Primária plástica transparente, atóxica, resistente. Validade:
Mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.
Marca Rouxinol
22,70

KG.

Batata Inglesa Nacional: Batata salada “in natura” 1ª
qualidade. Devem se apresentar frescas, com grau de
maturidade médio, estar intactas, livres de rachaduras,
cortes e esmagamentos. Também não devem conter terra
na sua superfície externa. Embalagem: O produto deverá ser
embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente. O produto não poderá apresentar superfície
úmida e pegajosa. As entregas deverão ser de acordo com
pedido, nos locais e datas solicitantes. Marca Agta
1,70

KG.

KG.

KG.

DÚZIAS

Cebola: Sem rama, fresca, primeira qualidade, compacta
e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem
perfurações, com tamanho e coloração uniformes. Isenta
de sujidades, parasitas e detritos animais e vegetais.
Embalagem: Primária – plástica transparente atóxica.
Validade: Mínima de 12(doze) meses a contar da data de
entrega. Marca Nacional
2,55

2.270,00

340,00

637,50

Cenoura: Cenoura “in natura” primeira qualidade, devem
ser apresentadas frescas, com grau de maturidade médio,
estar intactas livres de rachaduras, cortes e esmagamentos.
Também não devem conter terra na sua superfície externa.
Embalagem: O produto deverá ser embalado em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente. O produto
não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa. As
entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e
datas solicitantes. Nacional Tipo 01

Tomate: Fresco com coloração e tamanho uniformes típicos
da variedade sem manchas, aparência e qualidade, colhidos
preferencialmente no dia da entrega. Marca Nacional Tipo 01
Ovo de Galinha Classe A: Especificação: Branco ou de cor,
frescos, devem apresentar casca áspera, porosa, íntegra,
fosca, seca e limpa. Não devem conter rachaduras, a clara
deve ser firme e a gema inteira, abaulada e no centro, quando
colocados na água devem afundar, não devem apresentar
manchas ou deformações. As entregas deverão ser de
acordo com pedido, nos locais e datas solicitadas. No ato da
entrega será realizada inspeção das características sensoriais
(aspecto, cor e aroma), primeira qualidade. Validade:No
mínimo 06(seis) meses, a contar da data da entrega. Marca
Granja Pavão

2,30

460,00

3,85

1.155,00

5,55

1.110,00
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Água Mineral: de fonte natural hipotermal, 1ª qualidade,
potável, não gasosa, acondicionada em copos descartáveis
de 200 ml.Validade: mínima de 12 meses a contar da data
de entrega. Marca Santa Clara

1,20

600,00

UNID.

Água Mineral: de fonte natural hipotermal, 1ª qualidade,
potável, não gasosa, acondicionada em garrafa pet
descartáveis de 500 ml.Validade: mínima de 12 meses a
contar da data de entrega. Marca Santa clara
1,45

580,00

UNID.

Água Mineral: de fonte natural hipotermal, 1ª qualidade,
potável, não gasosa, acondicionada em garrafa pet
descartáveis de 1,5lt.Validade: mínima de 12 meses a contar
da data de entrega. Marca Santa Clara

2,40

600,00

3,95

1.501,00

2,30

1.150,00

18,00

1.800,00

26,20

3.144,00

UNID.

UNID.

KG.

KG.

UNID.

UNID.

UNID.

Margarina: Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno
leitoso e resistente, apresentando vedação adequada.
Embalagem de 500g. Deverá apresentar validade mínima
de 06(seis)meses a partir da data de entrega. Marca Delicia

Iogurte com Polpa de Frutas: Adoçado artificialmente isento
de açúcar, com fibras, zero % de gordura, sabores variados,
com consistências cremosas ou liquidas, acondicionada em
pote, garrafas ou frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado
a vácuo, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. Validade mínima de
20(vinte)dias a partir da data de entrega. Pote 200g. Marca
Nestle
Apresuntado: Carne suína, agua, proteína isolada de
soja, amido, sal, açúcar, proteína vegetal hidrolisada,
aromas naturais (com pimenta), realçado de sabor
glumanatomonossódico, antioxidante eritorbato de sódio,
corante carmim, sem glúten.A embalagem original deve ser
a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente que garanta a integridade do produto até
o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas.
A embalagem conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 30(trinta)dias a partir da data de entrega. Marca Dalia

Queijo Mussarela: Primeira qualidade, a embalagem original
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 30(trinta)dias a partir da data de entrega.
Marca Frimesa

Refrigerante: sabores variados. Contendo água gaseificada,
açúcar, aroma natural, acidulante, conservadores. Não
contém glúten. Acondicionado em garrafa plásticas pet de
2lts. Validade: mínima de 12(doze) meses a contar da data
de entrega. Marca Coca Cola
6,30

13.860,00

Leite Integral: Composto por 3% de gorduras totais, 2% de
gorduras saturadas, 3% de proteínas, 4,5% de carboidratos.
Cada 100g. contém cerca de 58 kcal. Embalagem: Envasada
sob condições assépticas em embalagens de 01 litro,
esterilizadas e hermeticamente fechadas. Validade: Mínima
de 12(doze) meses a contar da data de entrega. Marca
Piracanjuba
4,00

800.00

Leite Desnatado: leite selecionado, ultrapasteurizado
e envasado em condições totalmente assépticas, em
embalagem longa vida de 1 litro que protege o produto até a
validade. Apresenta teor médio de gordura de 0,5%. Validade
mínima de 12(doze)meses a partir da data de entrega. Marca
Piracanjuba

4,00

1.200,00

09

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO

10

81

82

83

84

100

100

80

100

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

200
85

86

UNID.

100

UNID.

Ano I - Nº 20 - TERÇA - FEIRA, 04 DE JULHO DE 2017

Leite sem Lactose: leite de soja, indicado para crianças
com intolerância à lactose, sabor natural, sem lactose, 21
vitaminas, 100% vegetal, rico em cálcio, feito com soja não
transgênica. Acondicionado em latas de 300g. Validade:
mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Marca
Piracanjuba
4,40

440,00

Leite a base de proteína de soja: Para crianças de 0 a 6
meses: xarope de glicose, óleo de palma, girassol, canola
e coco, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de
magnésio, dibásico, citrato de potássio, fosfato de tricálcio,
vitamina c, cloreto de colina, l - triplonato, taurina, cloreto de
sódio, l - metionina, inositol, l - carnitinina, sulfato ferroso e de
zinco, vitaminas a, d E e, pantotenato de cálcio, niacina, 38,64
15.456,00 Departamento de Compras e Licitações - Processo
n°: 58/2012 - Pregão Presencial n°: 32/2012 – Leites e Dietas
Especiais 3 vitamina b12 e b2, sulfato de manganês, vitamina
b1 e b6, sulfato cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico,
vitamina k, biotina, regulador de acidez, hidróxido de potássio.
Não contém gluten. Embalagem com aproximadamente
400/450 gramas. Marca Ades

Massa de Sêmola Tipo Espaguete: Massa alimentícia tipo
seca vitaminada, isenta de sujidades pasteurizado, médio
sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente,
rotulagem contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação e prazo de
validade no mínimo de 12(doze)meses a partir da data de
entrega. Pacote com 500g. Marca Paulista

5,00

500,00

2,55

204,00

2,90

290,00

4,85

970,00

6,45

645,00

Massa de Sêmola para Sopa: Massa alimentícia tipo seca
vitaminada, tipo argolinha isenta de sujidades, embalagem
plástica resistente e transparente, rotulagem contendo
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade no mínimo de 12(doze)meses
a partir da data de entrega. Pacote com 500g. Marca Paulista

Massa de Sêmola para Lasanha: Massa alimentícia tipo seca
vitaminada, tipo massa lisa, isenta de sujidades, embalagem
plástica resistente e transparente, rotulagem contendo
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade no mínimo de 12(doze)meses
a partir da data de entrega. Pacote com 500g. Marca Petybom

Mingau de Milho: Instantâneo, composto por farinha de milho,
açúcar, amido, sais minerais e vitaminas, sal, aromatizante,
contém glúten. Embalagem: 400g. Validade: 12(doze) meses
a contar da data de entrega. Marca Nestle

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em Barra do Ouro - TO, 04 de Julho de 2017.

Marcia da Silva Sousa Miranda Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

