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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n". 047/2019

Pregão Presencial n". 023/2019

Ata de Registro de Preços n" 021/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Santa Rita.

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, na cidade de Santa Rita - PB, a Sra.

Maria Neuma Dias, designada Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Portaria n,° 451/2018, nos
termos da Lei n." 10.520/2002, do Decreto Federal n." 7.892 e n," 3.555/2000, e subsidiariamente Lei n° 8.666/1993

e alterações posteriores, e ainda, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n.®

023/2019 , tendo como fundamento a Ata de Julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLI/E
REGISTRAR OS PREÇOS dos itens a seguir descritos, para eventual fornecimento pela(s) empresais) HEALTH
NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.® 27.657.870/0001-94, sediada na Esl. do

Encanamento, 480 Edif Shop Sitio Trindade Loja 6107, CEP 52.070-15 - Casa Amarela - RECIFE-PE, a empresa
TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES LTDA, inscrita no CNPJ 06.948.769/0001-12, sediada na

Av Duarte da Silveira, n® 490- Loja 001 - CEP 58.013-280 João Pessoa - PB e a empresa SM DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 28.442.118/0001-09, sediada na Av. Jornalista Assis Cfiateaubriand, n° 4755,
Galpão T CEP 58.411-450- Distrito Industrial - Campina Grande-PB, classificada com os respectivos itens e preços,

conforme planilha anexa, para as quais os itens foram adjudicados na .licitação, doravante designados
FORNECEDOR(ES), tudo em conformidade com o Edital e seus anexos. A Ata de Registro de Preços tem validade
de 12(doze) meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria

de Educação e Secretaria de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, como ÓRGÃOS
GERENCIADORES,na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma do Anexo
I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por
encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada por seus representantes designados respectivamente,
Djanira Sendy de Miranda Albuquerque Campos, Marcos Antônio Neves de Lima e Santino Massena da Silva Filho,
com preços registrados. Sr.EMENSON FERNANDES ALVINO PANTA, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão para Registro de Preços n®. 023/2019 e
seus Anexos, Processo n°, 047/2019, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta
do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA ■ DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente é o REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,PB,conforme descrito no Edital de PREGÃO N». 023/2019 e seus
anexos.

1.2.D0S Itens homologados, e suas respectivas quantidades e preços unitários e total;
VENCEDOR: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

•>' i.'Oí
V

lOi

55 MALTO DEXTRINA; ingredientes: maltodexírina, waitodextríns
ácido citrico, eslabilizante lecitina de soja,

'^0 ^5

antiumectante fosfato tricálcico e aromas, Sabores:. Adsiab
açaí com guaraná, limão, morango, natural, Nitriciona;

comercializado' pct

abacaxi, uva,

50

16,80

840,00

TOTAL

840,00

por; Atldelita

reg,isento

procedência '
nacional

VENCEDOR: SM DÍSTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28,442.118/0001-99

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MA RCA

UNID. QUANT.P.UNIT.

P.TOTAL

1 AÇAFRÃO EM PO: condimento moído, uso^
culinário, em pó, acondicionado em embalagem,
plástica de lOOg, lacrada, com rótulo impresso
fabricante, lote, data de fabricação e data de

Kitano

und

100

4,50

450,00

Nutrãcau

und

19248

4,30

82.766,40

NoiUeste

und

37748

2,28

86.065.44

ml.Acondicionado em embalagem origina! do Assughm

und

600

3,40

2.040.00

Ouero

pct

50

7,80

390,00

Dore

und

50

7,40

370,00

Kimima

und

8700

2,10

18,270,00

validade,

3 ACHOCOLATADO EM PÓ: preparo instantâneo,
aromatizado artificialmente, contendo açúcar,,

cacau,

maltodextrina

estabilizantes,

(extrato

aromatizantes

e

de

malte),

emulsificante

lecitina de soja, enriquecido com 7 vitaminas. Deve,
conter peto menos 30% de cacau. Deve conter

registro no MS, data de fabncação com prazo de
validade e número de lote aparentes, constando no.
rótulo declaração ou certificado do tipo de produto.;

Na entrega, somente será aceito o produto que
tenha data de validade de, no mínimo, 12 meses e;
data de fabricação não superior a 30 dias.

4 AÇIJCAR COMUM CRISTAL: Contendo sacarose,
peneirado, originário do suco da cana, livre de
fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas

e detritos animais e vegetais, contendo
aproximadamente 99,2% de Glicidios, rotulada de
acordo com a legislação vigente. Embalagem
primária transparente, incolor, termo soldado, peso
liquido de 1 kg. Validade minimia de 6 meses e

fabricação de até 30 dias da entrega.

5 ADOÇANTE liquido, primeira qualidade, com 100
fabricante, com dados de identificação do produto.,
data de fabricação e prazo de validade.

7 ÀMÉDW SECA SEM CAROÇO:ameixa seca, preta,
sem caroço, simples, selecionada, grão uniforme,'
tamanho médio.

8 AMENDOIM (GRÃO) TORRADO: produto de
primeira qualidade, torrado, sem casca, inteiro,'
embalagem pnmâria, saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoídado, validade mínima de 6

meses a conta'^ da data da entrega. O produto deve

ser certificado pela ABICAB. embalagem com 500 g
que contenha especificadas a erigem do produto,
peso, data de validade e data de fabricação.
9 AMIDO DE MILHO: Produto arriiiâceo extraído do

milho, fabricado a partir de matérias pnmas sãs e,
limpas Isentas de matérias terrosas e parasites, não
podendo estar úmidos, fermentados ou rençosos.
Sob a forma de pó. deverão prcduzir ligeira
crepitaçâo quando comprimido entre os dedos. O

n

IMLX

jL 5

fornecedor deverá entregar o produto com validade
mínima de 12 meses.

>

10 ARROZ branco, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em;
embalagem original do fabricante, com dados de-

identificação do produto, data de fabricação e prazo'

Klka

und

21540

2,68

57.727.20

Klka

und

75200

2,64

198.528,00

Yoki

und

23240

3,80

88.312,00

Andorinha

und

60

17,10

1.026,00.

Risovila

und

200

12,94

2.588,00

und

7940

3,10

24.614,00'

und

22000

3,10

68.200,00

und

42400

3,00

127,200,00

de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da^
CNNPA.

1Í ARROZ PARBOLIZADO: arroz grão longo, tipo 1,embalagem com 1 kg, com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de vaiidade.
de até 01 ano, de acordo com as normas em vigor
da ANVISA.

12 AVEIA EM FLOCOS; Farinha de aveia, integrai,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, admitindo
umidade máxima de 15% por peso. acondicionado
em

sacos

plástico

apropriados,

fecJiados,

reembalado em caixa de papel vedada de 200g.
13 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: Azeite de oliva

tipo extra virgem com acidez máxima de 0,5%(em
ácido oleico) • para temperar alimentos; embalado
em garrafas de vidro âmbar, conteúdo de 500 ml.

Prazo de validade de 2 anos a partir data de entrega
pelo fornecedor.
14 BEBIDA DE ARROZ EM PÓ: bebida à base de

arroz, produto em pó, adicionado de cálcio, produto'

sem iactose, sem glúten e sem adição de açúcares,
contendo apenas os açúcares próprios dos
:ingredienies, produto com rendimento de 2 litros e

fácil diluição, sem aromatizantes artificiais, sem
corantes

artificiais,

sem

conservantes, sem

adoçantes artificiais. Na data da entrega do produto
nas creches e escolas o produto deve dispor de, no
mínimo, 3 meses de validade,

15 BISCOITO DOCE SABOR LEITE: sem recheio,

contendo basicamente farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 0% de
gordura trans, açúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor característico e agradável.
Embalagem primária, com dupla proteção; pacotes Vitamassa
com peso liquido de40Cg, devidamente identificado
conforme determina a legislação. Data de
fabricação e validade. Prazo minimo de validade de
6 meses e data de fabricação não superior a 30
dias.

16 BISCOITO DOCE DE MAISENA SABORES; sem

recheio, contendo basicamente farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, 0% de gordura trans, açúcar, amido de

milho. Deve apresentar sabor caracterisíico e
agradável. Embalagem primária, com dupla Víiamassa
proteção: pacotes com peso liquido de 400g,
devidamente identificado conforme determina a

legislação. Data de fabricação e vaiidade. Prazo
minimo de validade de 6 meses e data de fabricação
não superior a 30 dias.

17 BISCOITO SALGADO; tipo CREAM CRACKER,
crocante, contendo basicamente farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura, V(tama5$a
vegetal, 0% de gordura trans, sal. Embalagem

primária, com dupla proteção, pacotes com peso.

ti

UM.
liquido de 400g, devidamenie identifcado conforme
determina a legislação, O produto, assim como a
sua embalagem, deverá .estar em conformidade
coma a legislação vigente constando marca, data

%

de fabricação e validade mínima de 6 meses e data'
de fabricação não superior a 30 dias.

18 BISCOITO SALGADO DIET: Bisooito salgado Üpo;
Cream Cracker INTEGRAL produto sem adição de:

açúcar e elaborado com farinha de trigo integra!..
Pacotes de no máximo 400g, com dupla
embalagem que contenham data de fabricação e:
■validade - produto com no máximo 20 dias de

Vitamassa

und

1030

3,10

3.193,00

Leve

pct

100

4,75

475,00

Puro

pct

1200

3,í

Kitano

und

3900

3,90

15.210,00

Kitano

und

510

1,95

994,50

Kteno

carteia

1710

12,90

22.059,00

Kitano

carteia

1690

12,90

21.801,00

SâoBtas

und

1270

3,85

4.889,50

und

21216

0,44

9,335,04

fabricação. Solicitamos amostra do produto para
análise qualitativa.
19 BISCOITO

SALGADO:

sem

GLIJTEN,

sem

LACTOSE, sem AÇIJCAR, sem SOJA. Embalagem
integral e resistente, contendo origem do produto,,
data de fabricação e validade. Produto com. no.
máximo. 20 dias de fabricação.

20 CAFÉ torrado e moldo, a vácuo com 250 g.
Acondicionado em embalagem dupla, originai do;
fabricante, com dados de identificação do produto,

4.658,00

data de fabricação e prazo de validade, de acordo:
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
21 CANELA EIVI CASCA: acondicionada em saco

plástico transparente, atóxico, resistente e vedado,;
apropriado, suas condições deverão estar de;
acordo com a NTA/70, conter data de;
empacotamento e validade, O produto deverá sen

entregue pelo fornecedor com data de validade,;
mínima, de 6 meses.

22 CANELA EIvl PÒ: Embalagem plástica (pote);
resistente com registro de data de fabricação e

prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.
23 CALDO de carne, primeira qualidade, contendo 24
tabletes de 19 g. Acondicionado em embalagem,

original do fabricante, com dados de identificação
do produto, data de fabricação e prazo de validade,
24 CALDO de galinha composto de: sal, gordura
hidrogenada,

amido,

extrato

de

levedura,

condimento, açúcar, curry, salsa, gordura de
galinha, carne de galinha, realçadores de sabor,
glutamato monossódioo e inosinato dissódico,
corantes natural, melo e aromatizante. Contém

glúten. Acondicionado em embalagem original do
fabricante contendo 24 unidades de 19 g, com o
nome do responsável técnico, o lote, data de
fabricação e validade.
25 CANJIQUINHA de milho diet enriquecida com ferro
6 ácido fòlioo 200 gramas

28 COLORÍFICO em PÓ: fino homogêneo, obtido de
frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e

moidos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
isento de materiais estranhos e a sua espécie, Sâo Marcos

acondicionado

em

saco

plástico

atóxico,.

hermeticamente vedado e resistente, embalado em

caixa de papelão reforçado.

/ .

29 CREWOGEMA SABOR TRADICIONAL: mingau,
enriquecido com vitaminas e minerais, sabor

Yoki

' und

7300

3,90

28,470

, und

3700

3,90

14,430,00

Marata

pct

4200

2,90

12.180,00

Quero

lata

1000

1,90

1.900,00

Marata

und

10800

2,30

24,840,00

Demei

und

1200

3,90

4.680,00

Sarandi

und

1040

3,45

3.588.00

Sarandí

und

30

3,45

103,50

und

10100

4,40

44.440,00

Parari

und

9720

7,98

77.585,80

Kicaldo

und

2050

6,43

13.181.50

I

tradicional.

30 CREMOGEMA SABOR CHOCOLATE: mingau
enriquecido com vitaminas e minerais, sabor

Yoki

tradicional.

31 ERVA DOCE: sem sujidade, embalagem de:
poiietiieno, devidamente identificada com rótulo
contendo todas as informações do produto
conforme a legislação vigente.
32 ERVILHA

em

aproximadamente

conserva.

Reidratada.

com

200g-

Acondicionada

em

embalagem original do fabricante, com dados de
identificação do produto, data de fabricação e prazo
de validade

33 EXTRATO de tomate, com 350 g, Acondicionado
em embalagem original do labncante, com dados de
identificação do produto, data de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

34 DOCE TIPO GOIABADA, consistência firme 600g.
Embalagem com dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade, de acordo
com a resolução 12/78 CNNPA.

35 FARINHA de trigo com fermento, primeira
qualidade,com 1 kg. Acondicionada em embalagem

original do fabricante, com dados de identificação
do produto, data de fabricação e prazo de validade,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
36 FARINHA de trigo sem fermento, primeira
qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem
original do fabricante, com dados de identificação
do produto, dafâ de fabricação e prazo de validade,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
37 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA: farinha

ds mandioca torrada, seca. fina, tipo 01. branca e
amarela, isenta de sujidades. parasites e larvas,
com aspecto, odor. sabor próprios, acondicionado
em pacote de 01 kg, que deverá conter Bezerra
externamente os dados de identificação,,

procedência, informações nutricionais, número de
lote, peso liquido, embalagem secundária plástica
resistente.

39 FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural,
constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e
correspondentes à variedade no tamanho e cor.
Maduros, lisos, aspecto brilhosc, limpos e secos.
Embalagem primária: embalado em pacote plástico
alóxico, transporte, termos soldado, resistente, com
peso liquido de 01 kg. devidamente impresso as
informações exigidas por lei. Será permitido o limite
de 2% de impurezas e materiais estranhos,
obedecendo a Portaria 16i de 24/07/87 - M.A.

Deve estar de acordo com a iegisiação vigente.
Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de

empacotamento de até 30 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante,

40 FEIJÃO MACASSAR, tipo I, natural, constituído de
no minimo 95% de grãos inteiros e correspondentes

<3^

0/

â variedade no tamanho e cor, Madures, limpos e
secos. Embalagem primária: embalado em pacote
plástico atóxico, transporte, termos soldado,
resistente, com peso liquido de 01 kg, devidarnenle

impresso as informações exigidas por lei. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos, obedecendo a Portaria 151 de 24/07/87

- M.A. Deve estar de acordo com a legislação
vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e
data de empacotamento de até 30 dias.

41 FEIJÃO PRETO: tipo I, natural, constituído de no
mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à
variedade no tamanho e cor. Maduros, lisos,

brilhantes, limpos e secos. Embalagem primária:
embalado em pacote plástico atóxico, transporte,
termos soldado, resistente, com peso liquido de 01

kg. devidamente impresso as informações exigidas

Cliinès

und

4150

5,95

28.842,50

Marata

kg

44310

1,85 •

81.973,50

Cariri

und

1700

7,50

12.750,00

Vita Bom

II

1000

3,80

3,800,00

Elege

CX

1600

4.80

por lei. Será permitido o limite de 2% de impurezas
e materiais estranhos, obedecendo a Portaria 161
de 24/07/87 - M.A. Deve estar de acordo com a

legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6
meses e data de empacotamento de até 30 dias a

partir da data de entrega na unidade requisitante.

44 FLOCÃO DE MI1.H0 (CUSCUZ): Flocos de milho'
pré-cozido, tipo flocào, amarelo, com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas
e larvas. Rendimento minimo após o cozimento de
2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.

Embalagem de SOOg, sacos plásticos atówcos,
tampos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo,

acondicíonado em fardos lacrados. A embalagem
deverá

conter

externamente

os

dados

de

Identificação e procedência, informação nutricional,
n° do lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante e data de empacotamento de
até 30 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
45 GOíilA DE MANDIOCA HIDRATADA OU FARINHA

DE TAPiOCA HIDRATADA: embalagens de 1 Kg,
que deverá conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações

nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Validade mínima 6 (seis) meses a partir da data de
fabricação. Prazo de validade minimo de 12 meses
a partir Prazo de validade minimo de 12 meses a

partir data de entrega.
46 IOGURTE, sabor morango, coco e salada de frutas,,
leite pasteurizado, açúcar, fermento, lácteo, polpas
de morango e coco. Permilida a adição de aditivos.
Unidades contendo llitro

47 LEITE DESNATADO EM CAIXA 1

Acondicíonado em embalagem

LitRO,

original do'

fabricante, com dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

- -

de

91

48 LEITE: leite integral em pó, tipo A instantâneo.

Embalagem resistente, com solda reforçada e
Integra que oontentia data de fabricação e de
validade. Produto com. no mínimo, data de

MJ *4*

Nutritorte

und

241200

4,95

1.193.940,00

Kitani

und

53000

1,90

100.700,00

Vitarella

und

2200

4,95

10.890,00

Brandini

und

20

4.90

98,00

primeira qualidade,sãs e limpas, isentas de material Siandíni

und

40600

2,00

81.200,00

und

4000

3,20

12.800,00

Bandini

und

150

3,70

555,00

Viiareíla

und

11160

3,90

43.524,00

fabricação nâo superior a 30 dias e data de validademínima igual a 6 meses. A embalagem deverá
conter as informações do produto e do fabricante,
conforme legislação vigente.
49 LOURO: em foltias secas, obtido de espécimes

vegetais genuínos, folhas sãs. limpas e secas, de^
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor,'

cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos â sua espécie, acondicionado em saco
plástico transparente atòxico
50 MACARRÃO TIPO ARGOLINHA: massa com ovos,

vitaminado, composto de matéria-prima de primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso,

parasitas, Embalado em pacotes com 500 g.,
Validade minima de 6 meses, e fabricação de até
30 dias da entrega.
51 MACARRÃO OE ARROZ TIPO ARGOLINHA;
macarrão de arroz, sem ovos. tipo argolinha, O:

produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83
(Decreto 12,846/78) e Portaria N" 29 de 13 de

janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de

arroz, sem ovos, sem colesterol e sem GLÚTEN,
caracleristicas:

cor, odor,

sabor

e

textura

característica. Embalagem primária saco plástico,
hermeticamenle selado, ou caixa tipo box. atóxica,
resistente, rotulado de acordo com a legislação

vigente, pesando 500 g. Na data da entrega o

produto deve dispor de. no mínimo, 6 meses de'
validade.

52 MACARRÃO TIPO ESPAGUETTl: massa com

ovos, vitaminado, composto de matéria-prima de

terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500
g. Validade mirima de 6 meses,e fabricação de até

30 dias da entrega,
53 MACARRÃO TIPO PARAFUSO: massa com ovos,

vitaminado, composto de matéria-prima de primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso, Santa Clara

parasitas. Embalado em pacotes com 500 g.
Validade minima de 6 meses, e fabricação de até

30 dias da entrega.
54 MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO;macarrão de arroz, sem ovos. tipo parafuso, o

produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83,
(Decreto 12.846/78) e Portaria N° 29 de 13 de
janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de

arroz, sem ovos. sem coleslerol e sem GLÚTEN,
características:

cor,

odor,

sabor

e

textura

característica. Embalagem primária saco plástico,
hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica,
resistente, rotulado de acordo com a legislação

vigente, pesando 500 g. Na data da entrega o

produto deve dispor de, no mínimo, 6 meses de
validade.

56 MARGARINA: margarina vegetal sem gorduras
trans e sem sal, com óleo hidrogenado, 65% de

lipidios. Oriunda de óleo vegeta! comestivel,
contendo vitaminas, açúcar dentro dos padrões
legais. Produzido e embalado dentro das normas
que determina a legislação. Cremosa. embalada em

potes plásticos com 500g. Na embalagem original,
devidamente identificada, com rótulo contendo

todas as informações do produto de acordo com a
legislação vigente. Apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de
ranço e de bolores. Prazo de validade e peso liquido
na embalagem, validade mínima de 06 meses e

data de fabricação não superior a 30 dias.
57 MILHO PARA MUNGUZÂ AMARELO: obüdo de

grãos de sabor próprio com ausência de umidade,
aíóxica, resistente, isenta de sujidades, parasitas e

Da terra

und

14000

1,80 '

Triunfo

und

2650

2,00

5.300,00

Quero

lata

1000

1.80

1.800,00

und

11860

4,45

52.777,00

und

3144

1,00

3.144,00

lata

8220

3,00

24.650,00

und

12600

2,90

36.540,00

und

12840

3,80

48.792,00

und

9664

0,75

7.248,00

25.200,00

larvas. Embalagem plástica flexível, atóxico,'
resistente, contendo validade mínima de 6 meses.

58 MILHO PARA PIPOCA: premium: milho para pipoca
tipo 1, premium, grãos selecionados, matéria prima
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e.
parasitos. detritos animais ou vegetais com, no
máximo, 15% de umidade.
59 MILHO

VERDE

EM

CONSERVA,

com

aproximadamente 200g

61 ÓLEO DE SOJA: Alimentício. Embalagem de 900
ml. Produto refinado e de acordo com os padrões

legais

Deverá conter Vitamina E, e ser Concorria

acondicionado embalagens metálicas de 900 mL.
Validade mínima de 4 meses, e fabricação de até
30 dias da entrega.

62 SAL IODADO: Refinado Iodado, beneficiado e

isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas:

orgânicas, areias e fragmentos de conchas.l
Produzido e embalado em conformidade com a

Lebre

legislação vigente. Embalagem primária: pacotes

com 1 kg. O produto a ser entregue não poderá ter.
validade mínima de 6 meses a vencer.

63 SARDINHA, lata de óleo comestivel com 125g.

Acondicionado

em

embalagem

original

do.

fabricante com dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade
64 SUCO CONCENTRATO SABOR CAJU: suco

concentrado, sabor caju, embalado em garrafas pet
ou vidro de 500 ml. Composição mínima: água, suco

de goiaba concentradb e integral. Pasteurizado e
homogeneizado, não fermentado e não alcoólico,
Não deve conter glúten e nem adição de açúcar,
,rendimento de pelo menos 5 litros para 500 ml de'

Imperial

suco.

65 SUCO CONCENTRATO SABOR GOIABA: suco

concentrado, sabor caju, embalado em garrafas pet
ou vidro de 500 ml. Composição mínima: água, suco

de goiaba concentrado e Integral. Pasteurizado e imperial
homogeneizado, não fermentado e não alcoólico.
Não deve conter glúten e nem adição de açúcar,
rendimento de pelo menos 5 iitros para 500 ml de'
suco.

66 TEMPERO SECO: extraído de sementes de

cominho de primeira qualidade, puro. com aspecto, Sâo Marcos
cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas,.

de

im
isentos

de

Embalagem

sujldades,

parasitas

de lOOg, em

e

larvas.

sacos plásticos:

transparentes e atóxicos, limpos não /lolados,

resistentes que garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo Acondicionados em

fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e;

procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. 0.
produto deverá apresentar validade minima de 05.
(cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

67 proteína de soja, texturizada. natural, com 400g.
Acondicionada em embalagem onginal do
Supresoy
fabricante, com dados de identificação do produto,

und

12820

3,85

49,357,00

und

7710

1,25

9.637,50

data de fabricação e prazo de validade.
68 VINAGRE DE ÁLCOOL Produto translúcido e de

cor, sabor e odor caracterisüco. Embalagem
primária: Frascos plásticos de aproximadamente
500 mL, devidamente rotulados, de acordo com a

legislação vigente. Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da entrega.
69 CARNE bovina charqueada. ponta de agulha.

Acondicionada em embalagem de filme PVC
transparente ou

saco

plástico

transparente,

contendo identificação do produto, marca do

Goiano

kg

21100 21,00

443.100,00

fabricante e prazo de validade. Inspecionado pelo

ministério da agricultura (StF ou SIE}.Confcrme
relação de entrega.
70 CARNE BOVINA: alcatra, sem osso, cortado em

bife, aproximadamente 1,0 cm, amaciado, máximo
10,0% de gordura e livre de aparas. Acondicionada
em embalagem de filme PVC transparente ou saco Mastertioi .

plástico transparente, contendo identificação do

kg

23,00

161.000,00,

55900 17,00

950.300,00

' 7000

produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Inspecionado pelo ministério da agricultura (SIF ou
SIE).
1
71 CARNE BOVINA: Carne bovina de segunda magra.

(acém ou músculo), SEIvl OSSO, máximo de 5% de'
gordura, máximo de 3% de aponeuroses (nervos),
sem cartilagem, sem osso. Resfriada, apresentando'

odor e aspecto característicos, cor variando de

vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionadO|

em sacos de polietileno de baixa densidade,

|

atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, sem sinais de rachadura na

superfície, sem furos e sem acúmulos, contendo

peso liquido MÁXIMO de 2 kg (dois quilos) por
embalagem. A embalagem deverá conter rotulagem MasierPoi
especificando o peso, identificação completa do
produto; data de envasamento, prazo de validade
dentro do limite de 10% do prazo total, prazo
máximo de consumo; temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação; condições de

armazenamento, nome e endereço do abatedourc
constando obrigatoriamente o registro de inspeção

animal no (S.l.F.) Serviço de inspeção Federal. A
carne deverá ser entregue na embalagem original
do fabricante, resfriada(CC a 5°C}. sem sebo. Não
serão aceitas carnes com odor. cor e sabor

kg
i
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impróprios ao produto e/ou aspecto amolecido,:

/3

pegajoso, esverdeado e pardacento, com excesso
de gordura, de cartilagem e de nervo. O produto

deverá ser manipulado em condições de higiene e
temperatura

rigidas,

em

estabeledmentos

destinados a este fim devidamente registrado em
órgão oficial. O produto deverá ser transportado em
veicuíos refrigerados, utilizados unicamente para
este fim, constituido de matenai liso, resistente

impermeável e atóxico: com estrados; e mantidos
em condições higiênicas satisfatórias. Os

funcionários envolvidos nas entregas dos produtos
devem estar uniformizados, com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado e limpos.
'OBS: o peso da embalagem deve estar impresso
na embalagem que contém a carne e não somente
na caixa de papelão que acomoda as embalagens
do produto.

72 CARNE MOiDA. BOVINA, MAGRA, CONGELADA.
Acondicionada em embalagem de filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
Mastertwi
contendo identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade. Inspecionado pelo

Kg

35220 13,00.

Kg

11200

8,30

92.960,00

Kg

2950

20,00

59.000,00

Kg

65000

457.860,00

ministério da agricultura (SIF ou SIE).

73 fIGADO (BOVINO); fresco, embalagem de até 02.
Kg. identificada. Procedente de estabelecimento,

com Inspeção Sanitária Oficial (SIF ou SIE),,
embalagem contendo informações como data de
validade, temperatura de estocagem, O transporte
deverá ser em caminhão refrigerado de acordo com
as normas do Decreto n° 31455 de 20/06/82 e

Portaria CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância Sanitária.
A carne deverá ser entregue na embalagem original Mastert»
do fabricante. Não serão aceitas carnes com odor,

cor e sabor impróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, pegajoso, esverdeado e pardacento,
com excesso de cartilagem e de nervo, *OBS: o,
peso da embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém a carne e não somente na

caixa de papelão que acomoda as embalagens do
produto,

74 PEIXE(FILÉ DE MERLUZA):fresco,embalagem de
até

02

Kg,

identificada.

Procedente

de

estabelecimento com Inspeção Sanitária Oficial
(SIF ou SIE), embalagem contendo informações
como data de validade, temperatura de estocagem. Pesado da
Cruz
O transporte deverá ser em caminhão refrigerado
de acordo com as normas do Decreto n" 31455 de
20/06/82 e Portaria CVS 8/99 de 10/03/99 -

Vigilância Sanitária. A carne deverá ser entregue na
embalagem original do fabricante.
75 FRANGO, COXA/SOBRECCXA: Carne de frango
tipo coxa e sobrecoxa congelada, sem adição de sal
e temperos. Aspecto próprio, não amofecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasites e larvas. - bem. De 15 a 20 kg com
registro de inspeção animal no (S.I.F.) Serviço de
Inspeção Federal, registro da data de validade e,

Jernperatura de estocagem. A carne deverá

Friato

533.000.00,
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de

im
entregue na embalagem original do fabricante a;

f Jj

.qual deverá ser plástica, atóxica, transparente,;
;esistente. Nâo serão aceitas carne com odor, cor e

sabor impróprios ao produto e/ou aspecto:
amolecido, descongelado, pegajoso, esverdeado e,
pardacento. A quantidade de água resultante do
descongelamento não poderá ultrapassar o valor,
limite de 6% do peso do produto conforme Portaria
n° 210. de 10 de novembro de 1998 Ministério da^

Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), O
produto deverá ser manipulado em condições de
higiene e temperatura rigidas, em estabelecimentos
destinados a este fim devidamente registrado em
órgão oficial. O produto devera ser transportado em
veículos refrigerados, utilizados unicamente para
este fim, conslituido de material liso, resistente
impermeável e atóxico: com estrados; e manados

em

condições

higiênicas

satisfatórias.

Os

funcionários envolvidos nas entregas dos produtos
devem estar uniformizados, com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado e limpos,
'OBS: o peso da embalagem deve estar impresso
na embalagem que contém o frango e nâo somente

na caixa de papelão que acomoda as embalagens
do produto.
76 FRANGO INTEIRO; congelada, sem pé e sem

cabeça, com no máximo 10% de gordura, livre de
aparas. Acondicionada em embalagem de filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,

contendo identificação do produto, marca do BomToíJo
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos

Kg

35076

7,20

252.547,20

Kg

21000

9,20

193,200,00

oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da

Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da
ANVISA n°105de 19/05/99.

77 FRANGO, PEITO: Carne de frango tipo peito
congelado sem adição de sal e temperos. Aspecto,
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujídades, parasites e larvas,

embalagem de 15 a 20 kg com registro de inspeção

animal no SIF, registro de data de validade,
temperatura de estocagem. Nâo serão aceito carne
com odor, cor e sabor impróprios ao produto e/ou
aspecto amolecido, descongelado, pegajoso,

esverdeado e pardacento. A quantidade de água
resultante do descongelamento não poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do peso do produto
conforme Portaria n" 210, de 10 de novembro de
1998 Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (Mapa), O produto deverá ser
manipulado em condições de higiene e temperatura

rigidas, em estabelecimentos destinados a este fim
devidamente registrado em órgão oficial. O produto
deverá ser transportado em veículos refrigerados,

utilizados unicamente para este fim, conslituido de
material liso, resistente impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos em condições higiênicas,
satisfatórias. Os funcionários

envolvidos

nas-

entregas dos produtos devem estar uniformizados.

Fflato

com calçados fechados, mantendo-os em bom

estado e limpos. *OBS: o peso da embalagem deve'
estar impresso na embalagem que contém o

produto e não somente na caixa de papelão que.
acomoda as embalagens do produto.

78 MOCOTÓ BOVINO: carne bovina in natura tipo pe
de boi (mocotó), serrado, congelado, embalado ã,
vácuo, deve apresentar-se com aspecto próprio,;

não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas, livres de:
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-lo ou encobrir,
qualquer alteração de acordo com a Vigilância
Sanitária e Ministério da Agricultura Pecuária e

Mastófboi

Kg

15200 14,00

Embalagem de polietileno contendo 1 kg. deve
conter na embalagem o S.I.F., nome e composição
do produto (identificação no corte), lote, data de SomToJo

Kg

1500

7,25

10.875,00

16528

12,50

206.600.00

Abastecimento(MAPA), deve conter na embalagem
o S.I.F., nome e composição do produto

212.800,00

(identificação no corte), lote, data de fabricação e
validade, número de registo no órgão oficial. CGC,'
endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua
apresentação deve ser em pacote, congelado,

pacote com, no mínimo, 5 kg e, no máximo, 10 kg,
embalagem integra.
79 MOELA: moela de galinha sem o revestimento
interno e sem resíduos, limpa e congelada.

fabricação e validade, número de registro no órgão

oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso).
O produto deve ser entregue com prazo de validade
de 3 meses a partir da data da entrega.
80 OVO (galinha branco ou vermelho, tipo extra):

Manipulado em condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca. De produção recente e
embalados em carteies de 30 unidades, protegidos
com filme de PVC, devidamente destacado o nome

do produtor, de acordo com legislação vigente, data
da embalagem e validade, tipo grande, assim como
as condições de armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de papeião com tampa.
Características microbiológicas devem estar de

Bandeja
São Luiz
CO

acordo com a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto
deve ser embalado informando obrigatoriamente
com S.I.F. (Serviço Inspeção Federai). Prazo de
validade de 15 dias após fabricação.
TOTAL

6.482.989,38

VENCEDOR: TECNOCENTER MATERIAIS MEDÍCOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:06.948.769/0001-12

ITEIW

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNID. QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

"42 FÓRMULA INFANTIL DE 2' SEMESTRE; fórmula
infantil de seguimenlo, com predominância protéica
de caseina; acrescida de óleos vegetais,
maitodextrina e enriquecida com vitaminas, Apiamii 2/
minerais, ferro e outros oligoelementos.
Alimentação de laclentes, em seqüência ao
esquema alimentar iniciado nos primeiros 6 meses

de vida.(ex: NAN II, Nestonego II, Aptamil ii, Milupa.

KG

200

45,00

9,000,00

J

). Latas de no máximo 1 kg contendo a origem do

produto e data de vencimento superior a 18 meses,

\^o

sem amassamentos, vazamentos e ferrugens.
TOTAL 9.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA • DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA

2.1. A forma de entrega será de acordo com o Cronogramada SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, PB,
2.2 A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santa Rita, localizado na Rua Dalva
Maria Falconi, s/n, Distrito Industrial, Santa Ríta/PB,
Horários: das Sti ás 14h, em dias úteis.

2.3 Os itens 46, 69,70,71,72, 73, 74, 75,76, 77,78 e 79, devem ser entregues em carro com refrigeração (se os
ganhadores tiverem sua sede fom do município de Santa Rita, PB)e em veiculo isotérmíco (se os ganhadores

tiverem sua sede no Município de Santa Rita, PB), desde que a temperatura seja mantida até o momento de
entrega no local eíencado no item 2.2 desta cláusula,

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão n' 023/2019. a Ata da Sessão do Pregão n" 021/2019 e a(s) proposta{s)

da(s) empresa(s) HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI, TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA e SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, independentemente de suas transcrições.
3.2- A presente ARP, durante a sua vigência, poderá ser utilizada:

3.2.1 -pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, que é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle
desta ata, e suas Secretarias (Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde),

3.2.2 - Por órgãos ou entidades da Administração Pública, observadas as disposições do Pregão Presencial n.®
000/2019, que fizerem adesão a esta Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta e anuência do órgão
gerenciador.
3.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n" 10,520/2002, do Decreto Federal n'

3,555/2000 e 7,892/2013, e subsidiariamenle pela Lei n® 8.666/1993 e alterações posteriores, pelas condições
constantes neste Editai e das demais normas legais aplicáveis.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

4.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata,fica eleito o Foro Da Comarca de Santa
Rita - PB.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas
parles, em três vias de igua! teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito.
Santa Rita. 25 de Abril de 2019.

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO

MARIA DOTifÊSTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 021/2019
PROCESSO N° 047/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019

1.0 - DO OBJETIVO

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA, PB,
2.0 - DO RESULTADO

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR ElRELi
CNPJ: 27,657,870/0001-94

Valor: RS 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
- SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.442,118/0001-99

Valor: R$ 6,482,989,38 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e
oito centavos)
-TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06,948.769/0001-12

Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Publique-se e cumpra-se.
Santa Rita - PB, 25 de abril de 2019,

EMERSON FERNA NDES A. PANTA
Prefeito Constitucional

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO

Secretária Municipal de Saúde

CONCEIÇÃO AMALIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

,
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Quinta-Feira, 25 de abril de 2019
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um abril de dois mil e dezenove.
Santa Rita - PB. 25 dc abril dc 2019,
Sama Riui - PB. 24 de abril dc 20!9.
Emerson Fernandes A. Panta
PrcfeiU)

O PREFEITO E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA

PARAÍBA,no uso de siuis atribuições Icitais.

Secretaria de Administração e Gestão
Comissão Permanente de Licitação

RESOLVEM:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N"
RATIFICAR e ADJUDICAR a Adesão ao Sistana

02t'20t9

PROCESSO N"047 2019

PREGÃO PRESENCIAL N" Ü23 2019

Registro dc Prcçi'» n" 001-2019. que objetiva;

CONT]ÍAT,\ÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DF RFFORM.\.

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
1,0

- DO OBJETIVO

REGISTRO DE PREÇOS. VISANDO A AQLISIÇ.ÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ENÀO
PERECÍVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE
DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFHITLRA
MLTVICTPAI. DE SANTA RITA. PB.

PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE S.ANTA RITA, PB, com base nos
elementos consuiiiles do processo correspondente, os
quais apontam como|iroponcnie vencedor:
- CONSTRUTOR.A JM&C EIRFLI - ME
CNPJ: 23,245,4.33-0001-02

Valor: RS 309.502..33 íirezenitis e nove mil. quinliaitos c
2.0

-DO RESULTADO

- MEALTH NUTIÍIÇÀO HOSPITALAR EIREI.I

dois reais c trinta e três centavos)

Publiquc-.se e cumpra-se.

CNPJ; 27,657.870 0001-94

Valor RS 840.00 (oiiocenlos e quarenta reais)

EMER-SON FERNANDES A.P.VNTA
Prefeito Constitucitaial

- SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28,442.118 0001-99

Valor: RS 6,482,989.38 (seis milhões, quatroccntis c

MARIA DO DE.STF.RRO FERNANDES DIMZ

cvrÃo

oiiaiia e duis mil. novceenlns c oitcnia e nove reais c

Secretária Municipal dc Saúde

innia e oito centavos)

- TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ:06,948.769 0001-12

PODER EXECUTIVO

Valor RS 9,U00,00(nove mil reais)

Prefeito: Emerson Fernandes A.Pantn

Pubiique-se c aimpra-sc.
Santa Rita - PB,25 de abri] de 2019,
EMERSON FERNANDES A.PANTA
Prefeito Constitucional

GESIAO

DO

DIÁRIO

Endereço:
-Av, JtiarcE Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba
-58,.3ÜÜ-41Ü

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ

CATÃO

Secretária Municipal de Saúde

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de A.ssistência Social

OFICIAL

ELETRÔNICO:
Sccreiíiria de Administração e Gestão

Correio eletrônico:

^ianobrsmiurijii.ph.uav.hr

João Pessoa - Sexta-feira, 26 de Abril de 2019

Diário Oficial

TTMi ni

I

»\ncjV cahiiui

^ IW.Tft

I iifo^fT11V rj£

CNRJ: 20.903.019.'000;-20.

ne v sv <ii j'LA<iTefA zm teíKformr.»

I V>L/IXI

ílcmi.s) 1S -20.21 • 22.23-2J -25 -2fi- 27-28 -29• 30-31 -32 -33 -34,

I II MML MlMÇTi BID 1*^

j mo cm»>í: N(«sii rcinosTvjRBTSOMUA ín».t*itfU

Valor; RS 21.740,30

I TlSKVfW)>-li
I
I fEM« ne <£<u ftAw A t»Ti\flt tvxki I Aurp m <*oi«o t\ t^nvsL
\ ins* ni*>>u< jícii *íit'fiM iiisri*xsiijin,v*n>\ biqs i i-j

I

vencedoras do rcfertdocccumci

.IX)lXiL\S Hü.RMARDO AZEVEDO EIRELI • META COMERCIO E SÍI

r roS>. Tli!AM\ < lk«l I «K ( riM IJS<l'KestO 1ll-

.HEOlS UMIl ORMES h COMERCIO F.IKELI - ME.
CNPJ. 22.226 6:8.0001-42.

UcmD) I •2.3.4.5.6-7.9. 10 - M • 12. I3-I4-I5-I6-I7 - I9-35-36.37.38.39.4».

AfncA>"W'TBWí>tU'X $lU«t*lTII.'

4].42 -43 -44-45 -46-47-4S-49-5(1-.51 •52-33-34,

j 6LASn< AC FtEXrs*El. MIN1<TTRir>lV)76ALysUtf» í'A J13'»i,l

Valor KS 21.061^9.

! S«)BMA()lJ-.M»MKB«Kl):6ltfi l'OH-rjlnf> IVVNMXI-O

CLÁUSULA DUAK7A - IXJ TORO:

I BOTA iiiiuiu cMriKLji «VI I rsi rvr sci mi^^aveiai».( ABIOSI

Para dinniir a.s questões decorrentes da uiiM^açiü da presente Airi, fica eleito o Foro da Comaitr de

j BixrrA«\ofAV(Xi ccwi«irr« r\vr\vu<n< an

Cabedelo.
Cabedalu.PB. 25 dc Abril de 2019

I PCLOfvvmffi

] BOI»

twfiiuu \vii

süLMKKwrrAnU'

MURILO WAGNER SUASSUNA UE OLIVEIRA

•«ekiM

I IfXTT fAVOI OSBiO CO» l'»! TA VAM IVIfO U a? Ali «TiUO

Secretário Municipal de Saúde

i rtaoTNvnrfj

; bOTA rçf MAfiA rMpttMEÃvTi.s"?vt\ «jolaeío ASTrAOE.'

PUTFF.miRA MUNICIPAL DE CABEDELO

' B^NTI i'\VUinNi4) COSPBi.lA TaMASHOIT W AI|S.<\IB«

ERRATA DE AVISO DE LICITAC.ÃO
j

*hwaUa twM ain AVTi cm rvx

»on AVnAijr.;

PHF.n ÃO PR rSENCIAl. N- 00048/20 í 9

• RÉMT.i*«volir« <> rn» píeta rvM «vilo i* i« atcsta nc^

Mo AvÍMi de Licilaçflo publicailo no Di.irioÜfíeinl do Lçtadne Jornal A União dc 24 de abril ilcstc.cnm

' PHhlNwl lBft

I linTk rrcii tit* «m n e Ma «v i i. i m cvr soi viiA am m ai a c»*rrí\d
.

3li^>

f iiU Al

relação a dala de.ihcnura dr> certanie. onde xt Ic "no dia 06 dc Maio dc 2019", leia-ve "àx I)'ÍK) hons
do dia 07 de M uio de 2fi 1
Tcte bnio; í083) 32S0.3121 t-inaiI r 1ieitac;locabcdeI o/i/jvaluio coni.hr

Cabedelo • PB, 25* de Abril de 2018

«o» WiITa TAMSVIfriNiU vTfxT»!*»

^(|4 teusVI IBA

CaRLO.S aNTüNTO RaNOFX de MELO JÚNIOR

. M A I a n< Al >A asa p»mi a vii lm pve

si*) a.v(ia i )i>'

Pregociro OfIcUI

«erftsr

I

.OMK C'lN'KnSiJtíoXI'U;'T«.>\MAV''a'aaNI »TTS'f.Mxi

PRFFF.ITURA municipal DF. C VBF.DFLO

. PfT^f>«ETRO

I BoiA •(*)I•I»* asfiM Ml \VI.L cv m•. «ni m» aviiad^]

FUNDO MUMCir.Vl. DE S VÚDK DF. CaRF.DFJ.O

aM<&(

*aMI CAVOtONüOCÜRPiíT* rAWANTRXI «1^'TTST\^»0•

HOMOLOGAÇÃO

I l'l 1 o fVVFTRO

1 noT* fTaikiíA isirrkMTivsr pm pvi- «oi snn AXrrATiF-) t ABTOSr
; fta.srnAVinovtAii oBp»i,u

PREGÃO PRESENCIAL N" Ü0n2.V2ÍH9
Nus termos do rclatór»» final ajircseíitado peU^ Prcgooiro Oilvial e vvbsCrtodo |1jtccci' da .Asscssoria Jil-

An<iAii>i

t5dica, fe&rciilc an 1'rcgáu Pfcscnçi.il \>'(K102.3 2019. que objciivti: AOUlSiCÂO DE MATEUIAl. DR

i PU c rHVi t»o

I ROTA KltHADsaMlTíMTSVH ISI PVt. f1)l AÜoAVtfAOI'-!

EPIk: HOMOLOGO ocurTc.sptmdcntc ptoccdimciiio lieiiatóno ani tUvui dc; DOUGLAS BEKMARDO

iiBlrw

I íEVTf. t «víitíiscrifoji vptfA rw*vaio*a *4 ati^jato

AZEVEDO HIREL( - META COMERCIO E SHKVIl.()S. R$ 21.740..RI; REGIS UNIFORMES F.

) PunisMuso

COMERCIO EIRELT- ME - RS21 061 ,39.

I SOTA p\'C fiBAsrsr*voíIifltocom ro» »01 M pOU» $i a'Cj f moM

Uabcdciu - PB. 2.5 de Abril de 2019

línt?

I vCmiboi' «raArAimpiioivvoTPO

MURILO WAGNER SUASSUNA DE 0LI\ E1UA

: BOTAJM (U)\NC«('«N0n:XT04OUFnRÍl0C.Mr«)UESl6fi.

Secrelárm Municipal de Saúde

\BTfaST

vi'avixo *I A n ^Taix a ru a IivAai- a »«>
bopaPvc Ht»'ic*rAVoc\iírrocoMio»»oiMmi aiina, r*BfO\i

n.m

I iw^u

VUvnvfjM «TTvTAivrrrioKMa-iK»
• DOTaO£ seir|niASLAAlATVTl'kf I,K>M OLfK'E Ntw ci»aL- fASTBM

Prefeitura Municipal
de Pitimbu

lo-ie

j U MÍMtSIVM'('tlV«l (>IM'<'iaiNAIIAlM< IVIBI I.SOLStHIIII
I nospsciiA •v«Rfl*i.ik>iv»i'Ma«B(o i'í«pb< i< iam j

' sfrn\ s uV sniiií a

^ i a? i v.\, V'm u

^ i rs«a cnsí. i

licitaoao

PE<'flASíP.TO aT»aVI« OE i• «rwHC a > X Aí Bsutt«ISTra
CIMIBNA l«i«'ANr» llk>1 I ll)AIMPV«

SfiLMxiPfiMI'»!-

PRITKITUHA MUNICIPAL DE PITIMBU

TASvamvivi'1 a'iii; PKi-Tírtis/A. tASi .'«--i Mi\«íi>eki

I TaOTB «Tm t ain I ,• :»>*» fv irnri<• xo*\t a mST VII» AÇO'

RESULTADO DA LKTTaCÃO

';nu:;oir: oiMATXimaiisKft ijto

. H<MivA t)i w r,i irtM t isjivAi I M ui< etai me* > iiAij i

lítm

j^o.vv

! MCHASfi VIOAPRaSTI I|I I «l>*ktn»y*BVAÍ'ri S1VII

; 1 Evn ftXA rv> I «vo uigi toia iw 1'\t am,m>o k.lii ijit-,
.(«vmUMivii «cuBCBi tf a n VA Tvm «r uísisiiBim*»'
Te«n\aJiO(A;»ui aMWig* xO»M*AesT«Httissü;n5í'
ii'(i: «n aIaiioiai

Txo

'

ooTtvA DE «ri/ueANi'* eativai fsf Min)OPtbRA cou' r

, ni-ii«\iisT"*t8*vrsin i-M>*R<OKASPAKnAiAri'av,\j

TOMADA DE PRF.CUS: ilflí/20l9.
O firesidcnie da Coniisxâii PcimancTite dc Licitação no
de sit.ix .xtribiiiçõcvu>nia público para o co-

nhecinicritn da |U)}Uilaçài> de Piiimbii s para quem miertxkar que apõx ubcrrura e Qnáij.«e dcks envelopes
dc hahiltiaçáiv c pfnpnxta dc pfcço« que teve coma objeto a Contratação de Empresa para execução de

Obra CiV i1 PúbIica <íe Cotiiratação dc Lm pcc$a pam c'onstruçào dc uma Untdad? tih1çn de Saúde- UÜS
-Forte I 110 AsxcmanKTitü APAZA -/oua Rural do Muinclpio dcFuimbuTB,choaoiMcacoiiclusIoquc

a Empresa: MOURA & ANDRADE CONSTRUCí^ES E SERVIÇOS LIDA;CNPJ: 18.127.47(1/00018b,íbi vencedora, no v.slor toial de RS 493 456.6(> (Qu.ilroccnios e Noveiua e Trés Mtl QuairxeniDs c
Cjt;queuTiic Seis Reais c Scxiscnta Centavo»!

a I vrv>"«un «SD ftN;i (fRAKw rvt i(»iAr>r»f«>i iirai.

Pitimbu. 23 de Abril de 2019.

Tçv» ruxivn,a ng cntifu nza tam «i xoviMceío c*>

Giiviuvu Henrique Santos Menezes

I iSAMMluirAWvi ^Mfn:|^l^i>líM^AH^.^rlKlsvaa.n-

Presiileiiic iluCPL

•lldAlViri KMSMITRO

Prefeitura Municipal
.•_.«vei

Cl.AUSULA

A - DA VALIDADE DO5 rUFCOS

w--'.»ts£.vsi.

de Santa Rita

A referido Ain d« Rofjistro dc Ptrçcts icrá a vigònca dc i Z (clozc) oiescs, cwiiiüeradcfs dn datadc puf»lícjçào de «11 e*ir,iiai na imprcn>;i üdcial.

EICITAÇÃO

A tfx isicnc10 dc pfcci»^ rc^iíiradüsnão obnga o I\usdct Muntcipal de SjitdC do Cabedelo firmar contrafaçòci
oriuTiiÜA dal Sísionia de Rcyislro de Prcç«w i>u noç qu;iisliiaiivin ei^llnuido^. facultando«çe a reali^açüo
dc tícitaçào espccíHca para .iquisiçâo pretendida, a5.sc/urada pt^fccéncia au fonieccdor registrado cm

PKEFEITl U.VMlMCIPAl. IIE S,\NTa HITA

CUMl.SSÃO PEliVlASENTE Dt LICITAÇ.ÃO

igialdade de condições,.scni que caiba direiio a recurso ou indcnizaçiío

CLÁUSULA 5E0UNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA Dl- REOISTRO ÜE PREÇOS;
EXTIíaTO Da ata DF. HF.CISTRO l>F. PREÇO N"n2l'20l9

A cada cfciiv.-içâo da contratação do objeU» rcgkuado decorrente dc<w Ata. devidamente íocinali/ada

PRr)CES)ÇON-U47/2(H9

alravcs dorespccllvo Pedido <lc Compra,serão observadas as cláusulas e conrttçócs constatues do Edital

de liciiaç.lu que prctetlcu. niodalidade IVegão Presetici.il n" nf)02.V2í)ld, pjne inicgraiite do presemc InsinuneiUo dc Coiiiprointsw* A presc"teAia de Kcgisiio de)'rcços, dur.iiilc sita vrgêncla junlcni serut1lirâda.
Pelo Fundo Munictjval dc Saudc dc Cabedelo, que também ê o órgào gíTCneiailor responsável pela ad
ministração e cnulrolc desta Ata. reptesciitad.i pcl.i .siu csiruiura urganuaciooal detinidii no (çsjiectivo
orçamento programa.

Por óigàos ou cntldridcs da admimstraçio pública, uhsciv.idas as disposições do Pregão Picsencial n"

tK)023i'2ü 19. que fi/creni adesão u esta Ala. mediante a consultai u anucucia do orgâo gcrcnoiüdor.
CLÁUSULA TCRCCIRA. DAS DISPÜSICOCS ÜCRaIS;
luiegram esta Ala, o Ediial dc Pregão Presencial ii^' l«)()23/2t)ld e seus anexos, c as «gumies propnsias

PREOÁO PRESENCIAI. N flUaOI?

-IX)()B'ET1V0

RHCIISTRO DF PREÇOS. VISANDO A A(li;iSIÇA(J DF-CiÉKEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
i: NÁO PEkEdVEIS ESK.». ATENDER A NECESSIDADE ÜE DIVERSAS SECRETARIAS DA
PRIIFEITCRA MUNICIPAL DF.SANTA RITA.PH
- l*J RESULTADO

- HLALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR LIRELI
CNPi: 27.057.S70..00ni-»)J

Vjlior: RS Sífl.HO fjjtocema« e quarenia
-SM DISTRIBUIDORA DE ALIMI-STüS EmtLI

João Pessoa - Sexta-feira, 26 de Abril de 2019
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.;i (it. •

CNPJ.

MCMCIMoriL MlINfl IIIIRMII- ( 1 )S'R1KMI: SOt ICI rACÀO. Kevlliui.v

442.1 IX,0(H1|.00

Volrif. RS fi.4>i2.0X0,ix jscis milhftss. qiialavcnu>s eoiieiuo i; UtJis mil. miveccnios e oikmi.i c no^c
reai> e (rmin c oxu c«niavus>

• TtCVOCENTiR VIATlíRtAlS MÉDICOS flOSPÍT\L,\RES LTÜA

s igente [■■iind.imcnl.? Icgiil. Lei Innlcl.it ii" 1» ã^ti 02 c iJeereln Miiiiieipjl n" iHUT»!» Iilliimt.leúcM
no Sor.ãno sins OXiliiias 12:0» liinjisslos dins úieis. no ciiilcreco rupracnado Tciclooe; lOKI) 1402-10.12.
l;-rn.ti] im>iiieliorebeep1'(í piit.n! eoiit. Inliul nuOAiee pl> giiv hr.

CNPJ: 0^<WS.7ft»4.(»«>|-l2

Monlc tlorclie- PH. 24 dc Abnl Je 201»

Valor, KS ^,OCO.<H)(müvl nu! rcai.s)

ra.lAl.Tlü JO.SÉMI.VA DE MARIZ
PregrrciruOndal

Publique-SC e cumpru-$e.
SjjUj Rilu •PB.2S Je abril Je 20 l>j
EMKKSON FtKWNDEÂ A, PASTA

PKEFEITIIR A Ml NinPAl.llE MONTE IIOREnE

Prefeitti ('uii$TÍludnuul

VIAKIADO DKSTKRHÜ PTK\.\NnF-S DIM/.CATÃO
SecrclÁrio Muivlclpal <le S^úde

A\'ISO l)E C ANCELAMENTO

TOM.Al) A DE PREÇOS \-001101/202»
AConiiAsão I*cmiane»ie tle I.ieiiaeisieimiunien .le.ineclarncriiod.iToniada slc Preeoa n" (>IKWiD202i),(iuc

COSCEÍÇÂO WIU.I A !)A .SII.Va PKRRIRA
Secretária Munielpuí Uc v^si^téncla Social

objeiivB. Crinirainjão lir enipa-u para esesiie.in de paVMiieniasúo ein pjrnlclepipedo dc Kna Teokínio
Mnrtiiii do Eigucircdu. mcsIo Muinetpm. Coniriirr. s!e R.-p.isse N" Jliã4.1»o.»5 Iiisiiilejttva R.izúevde

Prefeitura Municipal|

imercssc [liiblien c |mr reeinnetnl.ie.in d.i tíICiOA'»'!! RAP 2010 • .ntcm.ieOc-i lofornuteOc.v ni. horário
1.;?

de São José de Piranhas I
I

dasnS IHiaí 12:00 hnru.s .Imiliiw ulcis. no scgiiiiiic cmleice.i- iiu.i Peilrn liondiiii. 2211 • Lenlro-Momc
Horcbc - PH. rdctoiic' lOEãl .'4'i2-i012 E-matl iiuuiiL-hnrLliee|il.( gin.iil com
Monte llorcbe - PU. 24 sic Abril dc 2111»
Al.ARCOS EHON NOOIEIR.A

LICITAÇÃO

Prelclin CoiiMlIuclonaí

PKFKnxrW \ Ml S|( 1P\| 1)K SU)J<)SF. nF PIRANHAS

PHEEEi riRA minicipai.dk montk kohehe

HÍÍMOLOO SCÂO

R ATIEKMÃO E ADJLDIC AÇÃO

PKtGÃÜ PRf:srN( I AL N* nfl027'2OI9

tlnfclainrjo (inal uprescnuilopcln Prog»"«iToOiícial e

parecer da

Jurl-

dI
.TCntc ao Pregão Pr«euclal n'
7 2D1V, qiie <'bjcie\ u:.A quisiç.úi dc veÍcu1o do iipi> Pick-Up,
purj jicndcras necessidades da Sccrct.iru dc I'iJueavôi' do fimnlcipio dcSàc Josc dc Ptrujihas-PB. HO
MÜLÍXíO o conc<por«lciiic prticed i menu• bci uiIor cm fo v or Jc: CA\ALCANTl PRIMO A RICl*LOS
LTDA- RS

dispensa N* DP(lfl<l04/2ni»

Nos termo» ds»» elerneitio» conatanie» da rcapectis.a Eaposieão de Motivo» que insirui o proccneo c

obsccAadü o parecer da Asieisoriu Jnridtcn rcicrcmc a Dispensa rlc Licilucão ir' DPOOOÍMTOl». que
i-Jrjeliva Aquisição de iim li.Lc dc rcrrcno par.i coosinicàM com t|ttni! hectare nu pcrimeiro urli.mu dc

MiHiie Ilorebe-PÍL KaTIETC'(A.i a.irics;K»niIetiie privcdiinenio c ADJLTIICI.) o »eu nhjcu» a* ÜRK-SVIi
l AHI.O.S UIAS Dt LIM A - RS ft O.IKKI.iVi.

Sài» Ji^scde Piranha» • PB.25 cic Abril dc 301^

Moiilcll.iicl>c-PI} 24drAbiilJe:ill»

FRANMSÍ O ML^ D^i CAMPOS

MARCOS ERON NOOHr-IR A

Prefflio

Prefellv

Prefeitura Municipal
|
de Borborema

PREEEITIH.A Ml Ni( IPaI.DE MONTK IIORERE

I

KM H Ato DE DISPF;\S A DE LK 11ACÀO
PRiXT.SSi) LAposisjoilc M.jiivosiT niDiKliU 2ill'> DIIJITI) .Aqui.ni.>de um Inlc Jc Icncno paia

I

construção com Uiimi Seclaren..pcrírrenü iirb.iruide Moiiie ll.itcbe-l'H FLNDAMFNTO LE<í.-AL. .An
24. inci5oX.daI.ciVedei;iln"Sri«n».ie>uisjlictncOe» .aUTORIEAV.ÃO SeerewnartePlaneiamenlo.

LICITAÇÃO
PRU LU LK \,MU\K IPaLDF. ROHRORFMA

R.AriHC AIÃO Pre:'c lo.eTn2J tu 201»

EXTRATO

AVf.sO DL IJÍ II \CvO
TOM.ADA !>K PRKCOS V 002 20l<í

Toma pãbfico quelará rcali7arait3vÉ>da Corrif^sl i Pcnainenie dc \ iCifacâo, íedtada mAv.Oos Pedro
(niiJim, SN - Ccnifo - Borborcniu • PB, is tWhiH)min Jo «5u 14 dc Mjio «Jc 20(9. iicirucúi*

modalidade Tomada dc Prrcos, do tipo menor preci' p.nu C iniualjvnlo de empresa do ramo rvilineiiie.
para executar sen icos de Pavimtnuifài* de iiumIo mu ircipio d? B<>fborenM • PR,conforme Convémo

J55P'15 2017.Recursos fsrcviciosnoiTíiimcntoMifcntc Pundamenlo legal I.ci FedsTil n"S Mii» i.l c 5ua>
.dJCrji^ócs p<Kicriintfs Informacòc». n*« lu«ráriM J.i^, oShrWhtun js l2hl*imiti dos dl» íltel*. »w eiidcreei*

sifpracÍTAjo.Telefone.

10 FdtUl.brip uum borborem-i pbgns br imjww» lec.pbg»U',hl
Borivrcma • PB. 25 dc .Abril de 2019

HOML aUJO FERNANDES MC OLAl
Presidente da ComiMào

prefeitura Municipal
c

PHEEEn iKAMl NlriPAI HE AIONTE IIOREBE
EX I R ATO DE CONTR ATO

OBJF rcj \quiMvüA- d.* um Ititc dc Wtrcilo paM

K «orpf»% Piofvics tlií N lun tc t f>m úe MonK Hurtb^ (N.W> • S h t U !• TA R í \ () K 1)0 R. V S. IJ R B !• TR 5 S $•
VORTKíVií iWiOílí -R4».*ufuHutdmáfu*% 15-Urhuiiiimu45l • hlra.^Mitmirj Urhaiu.^lWX-hupicmenut

» hUVa«Mtuhii3 Stunicipjt MWJ - AqitnmÔÃideTcneivipfiMiHtnicAiiitct Cmiiiru>rvthliut4 4 90 61,01
- .Xqutiiçüti dc Imóvel* l)H2 • L ors^iruçáa do Lcmilálo Ptiblicc* 4 4 90 51 0( - übrs> c tnsUiSK»** VI.
<ÍÈSClA atci^fitial dücvccIcmfinance/fodAj 2019. FARTKS CONTRATANTES Prefeitura Municipal
dc St OMie I iiirchc c (1 N' ntWM 5 20 h). 24 04 19 • ORHSTE C \RLOS Í7IA S í >1: LI M A • R S bfl 000.00

Prefeitura Municipal

lente Horebe

I

de Santa Cruz

UCITAÇOES
PREFEITURA Ml S tCIPAl.DE MOSTE HUHEilR

Ciwn lf\mt> Imlaic mu pctímci/u UihAtui «k

Mkwe iUcití Pn FrM).\MrSTO LLtl^L DiNfvma ,k Licqnc/u^ n* niH>rififM Ml9, IX)TACÃt)

1

J

l' >Mk r*

UCITAÇÕES
rHFim I k V Mt sK iPsr i>f s^ntacri /

AVISO l>E l.lt IIAIÂO
PREOÃO PRF.SF.\n \LV OOniS 201»

Tom» público que Ihrá realizar airavé. <3o PtCíi^uo < 'ricial a Eitulpc üc ^p.rio. ^cdia.la nu líua Pedro
Gundrrrr. 220 -Ccnini - Moine Horcbc - l'l.í. á>

0(> rn>ra.\d<i dia lã lic Mauí de 2(110, lieilai,.ui riioda*

lidatlePregão PreMocial.diniiunumoitircvO.[Vira CONTRATAÇÃO IJF T-MPHI-SA PAR-V FGRNTCIMEVTO DF OXIÜÈNTO MFIIICINM.,PAR A ATLVDFR AS NECFSSIDADKS 1X> MIINTÍ IPIO
OC MONTE HORFBF-PB Recursos previstos no ..rtanu:nio Mçcmc Flindamenls-legal l.ci Kcdcml

ISt) DF \DI WILNVO
PRF(i\0 PHKSLNCIAI.VWIOÜS^ZÜIV

A PiegúeifB Oficial cemumc.i jduniciuo do Prcgào rirvcucia) t\' 0<)005'20i9, para u dia 10 dc Man)
de 2(119 ái U 00 bom», no merunÃ' l<Kal mieiMiin«me divulgado Rum Pndas«úr Scitor AmunesdeOli*
>*«110. $ S* • Ccnirii * Suma Cim/ • PH thiivnn.iv^VA n»» Iiamútiii da v OS 1)0 a» 12 00 h(ira« vRki dias Cilciv
oo'cfeiHlo «Tvdcrcv* 1
]irMncai.Naniac<tiz'u grui! c«>m
Sjnra Ou/ - PH.

o" IÕ,52U 02 c IXcrcio Municipal n''. lãO- 2I1H1 I.if.itinac.N". nt. hinann d.ia OS IKl a. 12(Kl noms tls>s

dias úleu, no endereço xipijcilado Telefone ji"iS(i .'a'r2-|nã2 L-inuiE rrwmicti.ncOccpli.r gnuilciim

Abril d« 2019

M \RUGFRI.aNF CKRMaNA

PrcfioHra TDklal

Fdiral; sswu ice pb gos b;
Mi.riie M.rTcbc - PB,:J Je Abnl de 201»
DELlAl-DO JIISE SILW l>E MART/

PR r FF1 TI R A M l N K 1 P.A I, DF. S A NT A C R L Z

Prruoriru Otielal
\MS()DK.\Dl\MLSTO
PREFEITURA MlMCIPM.m; MONTE IIOREBE

■VVISühE LICITAIÂO
PRKOÀO PRESENCIAI. N- aaOIA'20í9

Toma público que Iara realizar airascs do Prcg.rcits. CFcial c Fquipc de Apoio, sediasb nu Rua Pedio
Ooiidini. 22» -CcniHi - Monte Horebe - PB as II Júi liora. do dia 15 de Mani «ic 2(11». Iieilacão nuo
dalidade Pregão Presencial, do npo menor prceo. para CONTR.ATaCÁO DL PESSOA I iSICA 01;

Ii;RÍDICAPARALOCACÃOI)FVFinTOSl>IVDiSOSPARAATFNI)rR ASM CPSSIII.ADES DO

PRE<;Ã« PRKSKvri xi.voíwilo.ini»
A hcgi>cira Ofüi.if cnmunica oadiaincnui d«> 1Vcg»*i(> Prtvciicial n' oOOjOOOPL pan odia lü dc Miuo
dc 20)9 .i« in iiO hiifi*. im mwmA» k«cal iii:i;»ainicmc d»v-sjlg4jA> Rua ProfcvM" Nc9or Anfunc* ilc OUveira. S N - t eniro • S.inia Cru/. PD. lnii-'nn.KÔcv n<i lÃvvrújIiv dav OS 00 a« 12 00 Imm* dnsUia* úlci*.

n<ncfendk* cndcfTÇi» C-nwjl llClUcaovanücf^4/^Ã cmari c,ini.
Sani a (fu/. P H. 26 dc Abr»! dc 2019
Maria (JFHLWETíF.HM.NNO

Prrcoctru OOclal
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