Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - MARÇO DE 2020
As descrições completas dos itens que compõem a Ata estão disponíveis no site da
Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br
www.cajati.sp.gov.br, link EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 014/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para divulgação de carro de som das Campanhas
da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico, através
avés de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços: LÁZARO RICARDO BATISTA DA SILVA
41649537808,, vencedora do seguinte lote:
VALOR
LOTE
DESCRIÇÃO
UNID.
QTDE.
UNIT.
Divulgação em carro de som das Campanhas da
Prefeitura do Município de Cajati – SP, em veículo em
bom estado de conservação com motorista habilitado,
sistema de som em caixas de som com alto falantes e
drivers de titânio ou similar – mínimo de 800 watts,
aparelho
parelho compatível com CD/MP3, gerador ou
1
inversor de energia com no mínimo 1000 watts,
Hora
R$ 51,00
1500
amplificador ou módulo com potência mínima de
1000 watts, gravação de vinhetas com locução de
todas as divulgações solicitadas em CD de MP3 ou
similar, para veiculação em carro de som. Deverão ser
atendidos os níveis de ruído da Lei Estadual nº 126 de
10/05/1977.
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 02. Cajati, 02
0 de março de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 015/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 136/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÃO
SUPLEMEN
PARA USO DO DEPARTAM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÚDE EM ATENDIMENTO AO
A PRONTO
ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA COM PACIENTES DOMICILIARES, PRÓ-IDOSO
PRÓ
E BEBÊS
LACTENTES DO MUNICÍPIO
IO DE CAJATI - SP, por período de 12 (doze) meses
me
na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços: HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Espessante instantâneo específico
para pacientes com disfagias, em pó,
Nestlé
a base de maltodextrina, goma de
Resource
1
xantana e geleificante cloreto de Quilograma
8
R$ 660,00
Thicken
potássio. Isendo de glúten e sabor.
Up Clear
Embalagem potes de 400 gr ou
sachês
individuais.
Dietas
e
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fórmulas.
Suplemento nutricional líquido oral
e/ou enteral destinado para
cicatrizações em geral, como lesão
por pressão, lesões por pressões
crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml,
hiperprotéico
sendo
até
20
Nestlé
2
gr/proteína,
/proteína, por unidade. Contendo
Litros
720
Novasour R$ 110,00
Novasourem sua composição amido de
ce Proline
tapioca, arginina e prolina. Com alto
teor de zinco, selênio e vitamina A, E
e C. Sabor baunilha. Apresentação
tetra slim de 200 ml. Dietas e
Fórmulas.
Fórmula
enteral
pediátrica
nutricionalmente completo em pó,
para uso oral ou enteral, polimérica,
para auxiliar no crescimento e
desenvolvimento de crianças de 1 a
10 anos. Normocalórica (1.0 cal/ml)
Nestlé
em
sua
diluição
padrão.
5
Quilograma
600
Nutren
R$ 190,00
Normoprotéico com 12% do VCT de
Júnior
proteína. Normolipidico com até
35% do VCT de lipideos, com
presença de TCM. Isento de lactose,
fibras e glúten. Sabor baunilha.
Apresentação lata de 400 gramas.
Dietas e fórmulas.
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 02 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 015/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 136/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÃO
PARA USO DO DEPARTAM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÚDE EM ATENDIMENTO AO PRONTO
ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA COM PACIENTES DOMICILIARES, PRÓ-IDOSO
PRÓ
E BEBÊS
LACTENTES DO MUNICÍPIO
IO DE CAJATI - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
(SR
Detentora do Termo de Registro de Preços: COMERCIAL 3 ALBE LTDA,, vencedora dos
do seguintes
lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Fórmula líquida enteral e/ou oral
para pacientes renais crônicos, que
necessitem de um aporte calórico
calóricoNestlé
protéico maior em menor volume.
3
Litros
350
Novasour
NovasourR$ 60,00
Hipercalórica com 2.0 kcal/ml,
ce Ren
normoprotéica acima de 70 g/l de
proteína, sendo no mínimo 80% de
caseínato de cálcio e sódio obtido do
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4

9

10

12

13

leite de vaca, com presença de
arginina. Isento de fibras e glúten.
Sabor
baunilha.
Apresentação
sistema aberto de 200 ml. Dietas e
Fórmulas
Dieta nutricionalmente completa
específica para pacientes diabéticos,
hipercalórica, hiperprotéica (20%),
com um exclusivo sistema de
Litros
carboidratos, fibras solúveis e
insolúveis. Isenta de lactose,
sacarose e glúten. Embalagem tetra
pack de 200 ml. Dietas e fórmulas.
Fórmula enteral, hipercalórica 1,5
kcal/ml. Para manutenção e
recuperação de pacientes com
necessidades calóricas com menos
volume. Contendo maltodextrina na
suma maioria de fonte de
Litros
carboidrato. Fonte de fibras além de
FOS e Inulina. Embalagem de
sistema aberto, tetra square com 1
litro. Sabor baunilha. Dietas e
fórmulas.
Módulo de probiótico e prebiótico
para auxiliar o equilibrio da flora
intestinal. Fonte de fibras solúveis +
lactobacillus reuteri. Auxiliar o
equilibrio da flora intestinal de
Quilograma
adultos e crianças (a partir de 4
anos) em situações de diarréia e
disbiose. Sem sabor. Apresentação
sachê de 5 gramas. Dietas e
Fórmulas.
Suplemento nutricional oral e
enteral, normacalórico (10 kcal) na
diluição
padrão,
Hiperprotéico
(acima de 20% de proteína);
hipoglicidico (abaixo de 45% de
carboidrato)
sendo
100%
Quilograma
maltodextrina, com presença de 2,2
g de fibra por porção; Sem sabor
e/ou sabores variados. Isento de
sacarose e glúten. Fácil diluição.
Apresentação lata de até 400
gramas.
Módulo para dieta em pó enteral ou
oral de proteínas com alto teor de
aminoácidos essenciais, elaborado Quilograma
com no mínimo 70% de proteína
isolada do soro de leite, e baixos
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600

Abbott
Glucerna
1.5

R$ 82,00

3000

Nestlé
Isosource
1.5

R$ 27,95

30

Nestlé
Fiber Mais
Flora

R$
1.863,00

600

Nestlé
Nutren
Sênior

R$ 150,00

216

Nestlé
Nutren
Just
Protein

R$ 770,00
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valores de lipídeos e carboidratos.
Boa solubilidade, isento de sabor,
apresentação
entação sachê de no mínimo
15g por sachê. Dietas e Fórmulas
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 02 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 015/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 136/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÃO
SUPLEMEN
PARA USO DO DEPARTAM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÚDE EM ATENDIMENTO AO
A PRONTO
ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA COM PACIENTES DOMICILIARES, PRÓ-IDOSO
PRÓ
E BEBÊS
LACTENTES DO MUNICÍPIO
IO DE CAJATI - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços: AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME,, vencedora do seguinte lote:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Fórmula enteral e/ou oral líquida
para manutenção de pacientes que
necessitam de alta dose calórica.
Fresenius
Hipercalórico acima de 2,0 kcal/ml,
Fresubin
11
Litros
420
R$ 69,00
normoprotéico com até 20%. Sabor
2Kcal
baunilha e/ou outros sabores.
Drink
Apresentação 200 ml. Dietas e
fórmulas.
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 09. Cajati, 02 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 016/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 147/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção elétrica e eletrônica nos veículos leves, médios, pesados, máquinas e equipamentos
de terraplenagem e agrícola, pertencentes à Frota Municipal
Municipal, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora
tentora do Termo de Registro de Preços: FABIANA MACHADO IZUMI
26511439879,, vencedora do
dos seguintes lotes:
CUSTO/
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
HORA(R$)
VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço
elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou
substituir peças e componentes; modificar, construir ou h/H
400
R$ 70,96
reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e
corretivo) de veículos leves.
VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço
elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou
substituir peças e componentes; modificar, construir ou h/H
300
R$ 74,50
reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e
corretivo) de veículos médios.
VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço
h/H
450
R$ 78,91
elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou
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substituir peças e componentes; modificar, construir ou
reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e
corretivo) de veículos pesados.
VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço
elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou
substituir peças e componentes; modificar, construir ou
h/H
300
R$ 114,00
reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e
corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e
agrícola.
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati, 02 de março de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGIES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 017/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 003/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização de
eventos diversos realizados pela Prefeitura do Município de Cajati - SP e seus diversos
Departamentos, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preç
Preços
os (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: PAULINE READNY BARONE DE OLIVEIRA ALVES 46545788892
46545788892,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
LOTE QTDE
UND.
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
1
30
Serviço SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 A 06 HORAS
R$ 579,97
2
06
Serviço SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 10 A 12 HORAS
R$ 589,97
3
25
Serviço SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 04 A 06 HORAS
R$ 1.209,99
4
05
Serviço SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 10 A 12 HORAS
R$ 1.248,00
Assinatura: 02.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati, 02 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in loco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através
ravés de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: MARTINUCI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE MARCA
UNITÁRIO
Açúcar; obtido da cana de açúcar,
refinado – com aspecto, cor e cheiros
próprios, sabor doce. Teor mínimo de
sacarose de 98,5%; sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais
1
terrosos e detritos animais ou vegetais;
Kg
1.000 Guarani R$ 2,10
Embalagem primária: sacos plásticos
translúcidos, atóxicos, acondicionando
1kg do produto. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data da entrega.
Suas condições deverão estar de acordo
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10

11

14

15

com a resolução 271 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados.
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor
chocolate.
Ingredientes
mínimos:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido, amido, cacau em pó,
liquor de cacau, sal refinado, corante
caramelo,
fermentos
químico
químicos
bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio. Embalagem primária: saco
plástico transparente e atóxico, fechado
hermeticamente, pesando de 500g a 1
kg. Suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução RDC 263 de
22/09/2005 e seus atos relacionados.
Validade mínima de 06 (seis)meses a
contar da data de entrega do produto.
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata.
Ingredientes mínimos: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, leite em pó, sal refinado,
canela em pó, estabilizante lecitina de
soja, fermentos quím
químicos bicarbonato de
sódio e bicarbonato de amônio.
Embalagem primária: saco plástico
transparente
e
atóxico,
fechado
hermeticamente, pesando de 500g a 1
kg. Suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução RDC 263 de
22/09/2005 e seus atos relacionad
relacionados.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega do produto.
Biscoito salgado tipo cream
cream-cracker.
Ingredientes
mínimos
permitidos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, extrato de
malte, açúcar, amido, sal, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja e
aromatizante. Sem lactose ou proteínas
do leite em sua com
composição. Embalagem
primária: plástica, pesando cerca de
400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens
internas, atóxicas. Suas condições
deverão estar de acordo com a
Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados. Validade mínima
de 06 (seis) meses a co
contar da data de
entrega do produto.
Biscoito doce tipo maizena ou maria.
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Kg

2.500

Panco

R$ 10,20

Kg

2.500

Panco

R$ 8,90

Kg

3000

Liane

R$ 6,99

Kg

2500

Liane

R$ 6,99
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25

44

46

Ingredientes
mínimos
permitidos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, extrato de
malte, açúcar, amido, sal, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja e
aromatizante. Sem lactose ou proteínas
do leite em sua composição. Embalagem
primária: plástica, pesando cerca de
400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens
internas, atóxicas. Suas condições
deverão estar de acordo com a
Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados. Valida
Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Ervilha, seca, partida, de primeira, nova,
constituída de grãos sãos e limpos,
isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem primária: saco plástico
atóxico. Validade mínima de 04 (quatro)
meses a contar da data de entrega. Suas
condições deverão estar de acordo com
Portaria MA 65/93 e suas alterações
posteriores.
Macarrão integral formato parafuso
formulado com farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico e
outros cereais integrais e ovos.
Fabricado com matérias primas sãs,
limpas e de boa qualidade. Livre de
matéria terrosa, parasitas, larvas e
detritos animais e vegetais. Embalagem
primaria: saco plásti
plástico, atóxico, pesando
500 g a 1 kg do produto. Validade
mínima de 09 (nove) meses a contar da
data da entrega do produto.
Margarina com sal. Ingredientes
mínimos: óleos vegetais líquidos
interesterificados, água, leite em pó
desnatado reconstituído, soro de leite
em pó reconstituído, sal, vitamina A,
estabilizantes,
conservadores,
acidulantes,
aromatizantes,
antioxidantes e ccorantes permitidos por
lei. Deve conter 80% de lipídeos,
máximo de 600 mg de sódio por 100g e
15.000 UI de vitamina A por quilo.
Embalagem
primária:
potes
de
polietileno de alta densidade, atóxicos,
inodoro, opaco, com tampa para contato
direto com aliment
alimento, mantendo perfeita

kg

300

Campo
Belo

R$ 9,45

kg

1000

Santa
Amália

R$ 4,90

Pote com
500
gramas

2000

Vigor

R$ 3,22
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vedação antes e após abertura do
produto, pesando 500g. Rotulagem de
forma clara e indelével, conforme
legislação vigente. Validade mínima de 4
(quatro) meses a contar da data de
entrega do produto.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in loco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Cre
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE MARCA
UNITÁRIO
Alho picado, tipo branco. Embalagem
primária: potes plásticos, atóxicos,
lacrados, acondicionando cerca de 1 kg
do produto; apresentação picado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
2
sem casca, sem sujeiras, e suas
Kg
1.300 Deleon
R$ 8,05
condições deverão estar de acordo com
a Portaria CVS
CVS-6/99 de 10/03/99,
Portaria 272/05 e suas alterações
posteriores. Validade mínima de 10
(dez) meses a contar da data da entrega.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in loco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Cre
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Amido de milho tipo maisena – O amido
deve ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas
limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitas, não podendo estar
úmido, fermentado ou rançoso. Sob a
3
Kg
200
Nutrivita
R$ 3,90
forma de pó, devem produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre
dos dedos. Embalagem primária: pacote
ou caixa de 500 gramas. Suas condições
deverão estar
tar de acordo com a
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4

5

6

7

Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados. Validade
mínima de 5 (cinco) meses a contar da
data da entrega do produto.
Arroz classe longo, fino, tipo 1,
subgrupo
parboilizado.
Especial,
beneficiado,
polido,
procedência
nacional, deve ser de safra corrente.
Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento
de sujidades e materiais estranhos,
fermentação e mofo. Embalagem
primaria: sacos plásticos transparentes
atóxicos, fechados hermeticamente por
termossoldagem,
ermossoldagem, pesando 5kg. Suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-33
33 (decreto 12486 de
20/10/78). Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de
entrega.
Arroz integral, longo fino, tipo1, grãos
intactos com película e gérmen, isento
de sujidades, parasitas, insetos ou
materiais estranhos, fermentação e
mofo. Acondicionado em embalagem
primária plástica resistente, própria
para alimentos com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e demais
informações exigidas pela legislação
vigente. Os sacos devem ser fechados
hermeticamente por termossoldagem
pesando de 1 a 5 kg. Validade mínima
de 09 (nove) meses a contar da data de
entrega.
Aveia em flocos médios, isentas de
sujidades, parasitas e larvas, admitindo
umidade máxima de 15% por peso
embalada em sacos plásticos próprios
para alimentos e acondicionadas em
caixas de papelão lacradas contendo de
200 a 500g. O rótulo deverá apresentar
a identificação
ficação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e demais informações exigidas
pela legislação vigente. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.
Biscoito doce tipo amanteigado, sabor
integral. Deve ser elaborado com
matérias primas de qualidade, isento de
sujidades, mofo e materiais estranhos.

Kg

20.000

Sabor Sul

R$ 2,44

Kg

1000

Sabor Sul

R$ 2,83

kg

100

Red Mills

R$ 8,40

Kg

1.000

Marilan

R$ 13,90
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16

18

21

Deve apresentar textura crocante.
Embalagem primária: plástica ou
aluminizada, pesando de 330 a 400g.
Deve conter de 3 a 4 embalagens
internas, atóxicas. Suas condições
deverão estar de acordo com a
Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto.
Biscoito doce tipo amanteigado, sabor
coco. Deve ser elaborado com matérias
primas de qualidade, isento de
sujidades, mofo e materiais estranhos.
Deve apresentar textura crocante.
Embalagem primária: plástica ou
aluminizada, pesando de 330 a 400g.
Deve conter
ter de 3 a 4 embalagens
internas, atóxicas. Suas condições
deverão estar de acordo com a
Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e
seus atos relacionados. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto.
Biscoito doce com polvilho, sabores
variados ( coco, fubá, amendoim, doce
de leite). Deve ser elaborado com
matérias primas de qualidade, isento de
sujidades, mofo e materiais estranhos.
Deve apresentar textura crocante.
Embalagem primária: plástico atóxic
atóxico,
pesando de 500g a 1 kg. Deve obedecer
a legislação vigente sobre rotulagem,
identificando o fabricante, ingredientes,
informação nutricional, fabricação e
validade. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega do
produto.
Biscoitos integrais tipo cookie com
gotas de chocolate, embalados em
pacotes de 500g. Deve obedecer a
legislação vigente sobre rotulagem,
identificando o fabricante, ingredientes,
informação nutricional, fabricação e
validade. Validade mínima de 07 (sete)
meses a contar da data de entre
entrega do
produto.
Cereal matinal extrusado, de milho,
enriquecido com vitaminas e minerais.
Em formato de bolinha, sabor chocolate
(Choco Boll). Deve apresentar textura

kg

1.000

Renata

R$ 8,47

Kg

1000

Panco

R$ 28,98

kg

1.200

Barion

R$ 22,48

Kg

700

Alca Foods

R$ 9,85

Página 10 de 81

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

22

23

26

crocante. Embalagem primária: plástica,
própria para alimentos, atóxica e
resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados
do rótulo devem ser impressos, de
forma clara e indelével, com todas as
informações exigidas pela legislação.
Validade mínima de 08 (oito) me
meses a
contar da data de entrega do produto.
Cereal matinal extrusado
extrusado, enriquecido
com vitaminas e minerais. Em formato
de anel, coloridos, sabor frutas cítricas
ou maçã com canela. Deve conter milho
e aveia na sua composição e apresentar
textura crocante. Embalagem primária:
plástica, própria para alimentos, atóxica
e resistente,
stente, pesando de 1 a 2kg. Os
dados do rótulo devem ser impressos,
de forma clara e indelével, com todas as
informações exigidas pela legislação.
Validade mínima de 08 (oito) meses a
contar da data de entrega do produto.
Cereal matinal laminado, de milho,
açucarado, enriquecido com vitaminas e
minerais. Em formato de flocos, sabor
natural (Corn Flakes). Deve apresentar
textura crocante. Embalagem primária:
plástica, própria para alimentos, atóxica
e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os
dados do rótulo devem ser impressos,
de forma clara e indelével, com todas as
informações exigidas pela legislação.
Validade mínima de 08 (oito) meses a
contar da data de entrega do produto.
Extrato de tomate – Produto resultante
da concentração da polpa de frutos
maduros de tomate, por processo
tecnológico adequado. Deverá ser
preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos e limpos, sem pele e
sem semente. Isento de fermentação,
será tolerada a adição de 1% de açúcar
e de 5% de cloreto de sódio. O produto
deve estar isento de fermentação e não
indicar processamento defeituoso. A
massa deverá ser consistente, de alto
rendimento. Embalagem primária: lata
abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica,
resistente
ente com peso entre 330 e 350
gramas. Suas condições devem estar de
acordo com a Resolução RDA 276, de
01/10/2003 e seus atos relacionados.

Kg

700

Alca Foods

R$ 10,90

Kg

900

Alca Foods

R$ 9,90

Lata

10000

Elefante

R$ 4,28
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28

31

32

Validade mínima de 08 (oito) meses da
data de entrega do produto.
Farinha de mandioca fina crua
crua- Isenta
de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais
Embalagem
primária:
embalagem
plástica atóxica contendo 1 kg. Validade
mínima de 05 (cinco) meses da entrega
do produto.
Farinha de milho amarela, em flocos,
torrada – Composição máxima de 30 mg
de sódio na porção de 50 gramas, não
contendo glúten. Isenta de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais Embalagem
primária: embalagem plástic
plástica atóxica
contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade
mínima de 05 (cinco) meses da entrega
do produto. Deve conter no mínimo
4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico
em 110g do produto, conforme
Resolução RDC 344 de 13/12/2002.
Feijão preto in natura – Tipo 1,
constituído por no mínimo de 90% de
grãos inteiros, na cor e característica a
variedade correspondente, de tamanho
e formato naturais, maduros e secos.
Isento de matéria terrosa, parasitas,
detritos animais ou vegetais, ped
pedaços de
grãos ardidos, brotados, murchos,
imaturos, mofados ou carunchados. Não
deve ter mistura de classes, devendo ser
de safra recente. Embalagem primária:
saco plástico atóxico, transparente,
termossoldado e resistente, contendo
1kg do produto. Validad
Validade mínima de 3
(três) meses a contar da data de entrega
do produto. Suas condições deverão
estar de acordo com o Decreto 6268 de
22/11/2007, instrução normativa 12 de
28/03/2008
e
suas
alterações
posteriores.
Fermento químico em pó. Ingredientes
básicos: amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato de monocálcico e
bicarbonato de sódio. Embalagem
primaria: lata de folha de flandres com
verniz sanitário ou embalagem plástica,
contendo 100 gramas. Validade mínima
de 10 (dez) meses a contar da data de
entrega.

kg

800

Vascaína

R$ 3,30

Kg

800

Dom
Pedro

R$ 2,59

Kg

1300

Reserva

R$ 3,98

Lata

100

Bolobom

R$ 1,45

Página 12 de 81

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

33

38

41

48

49

Flocos para o preparo de purê de batata
– Flocos de batata em pó para o preparo
de purê de batata com rendimento
mínimo de 5 vezes o peso seco.
Embalagem primária: plástica, própria
para alimentos, atóxica e resistente,
pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem
ser impressos, de forma clara e
indelével, com todas as informações
exigidas pela legislação. Validade
mínima de 11 (onze
(onze) meses a contar da
data de entrega do produto.
Fubá de milho. Cor amarela, com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios
próprios,
ausência de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem primária: saco
plástico atóxico, transparente, de 1kg.
Validade mínima de 04 (quatro) meses
a contar da data de entrega. Sua
Suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-34
34 (decreto 12486 de
20/10/78).
Lentilha de primeira, nova: constituída
de grãos inteiros e sãos, Isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem primária: saco plástico
atóxico de 500g a 1 kg. Validade mínima
de 04 (quatro) meses a contar da data
de entrega. Suas condições deverão
estar de acordo com a Portaria MA
65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e
suas alterações posteriores.
Milho de pipoca; grupo duro, classe
amarela, de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem primária: saco plástico
atóxico e transparente com 500g.
Validade mínima de 04 (quatro) meses
a contar da data da entrega. Suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA- 33 (decreto 12486 de
20/10/78).
Milho em grãos, em conserva.
Ingredientes mínimos: milho verde em
grãos, água e sal. Grãos inteiros, imerso
em líquido com tamanho e coloração
uniformes. Acondicionada em saches ou
tetra-pack
pack com peso drenado de 200 g.

Kg

1000

Amafil

R$ 20,00

Kg

1200

Silotti

R$ 1,82

Kg

300

RD

R$ 10,65

Kg

150

Eldorado

R$ 3,75

Sachê

2.500

Predilecta

R$ 1,94
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Validade mínima de 9 meses a contar d
da
entrega.
Orégano. Isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais
Embalagem
primária:
51
embalagem plástica atóxica contendo
kg
100
SS
R$ 39,00
100g. Validade mínima de 08 (oito)
meses a contar da data de entrega do
produto.
Proteína Texturizada de Soja, de
procedência nacional. Sabor original.
Embalagem de 1 kg, em plástico atóxico,
selada, contendo a marca, o fabricante,
52
data de validade. Isento do mofo ou
kg
1000
Tecnutri
R$ 11,90
bolor ou outras substâncias tóxicas ou
nocivas. Validade mínima de 08 (oito)
meses a contar da data de entrega do
produto.
Sal refinado – Iodado, beneficiado,
isento de sais de cálcio e magnésio,
impurezas
orgânicas,
areia
e
fragmentos de rocha. Embalagem
primária: saco plástico, atóxico,
54
resistente, termossoldado, pesando 1kg.
Kg
2500
Pop
R$ 1,00
Validade mínima de 08 (oito) meses a
contar da data da entrega do produto.
Suas condições d
deverão estar de acordo
com a resolução RDC nº 28, de
28/03/00).
Mel de abelhas - Floresta silvestre.
Potes de 500 g a 1 kg. Embalados em
embalagens próprias para alimentos,
com rótulos impresso conforme a
56
Kg
140
Minamel
R$ 39,90
legislação vigente. O produto deverá ter
registro no órgão competente conforme
a legislação. Validade mínima de 6 ((seis)
meses da data de entrega do produto.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in lloco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: LGM COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
9
Biscoito doce tipo Maria Integral Sabor
Kg
1.000
Mosman R$ 16,50
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30

37

chocolate. Deve ser elaborado com
matérias primas de qualidade, isento de
sujidades, mofo e materiais estranhos.
Deve apresentar textura crocante.
Embalagem primária: plástica pesando
de 400 a 500g. Deve conter de 3 a 4
embalagens internas, atóxicas. Suas
condições deverão estar de acordo com
a legislação vigente. Validade mínima de
06 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Cereal infantil com probiótico, contendo
farinha pré cozida de vários cereais a
base de farinha de trigo enriquecida,
farinha de milho enriquecida e farinha
de arroz, contendo carbonato de cálcio,
vitaminas e minerais. Embalagem: sache
com 200 a 300g com rótulo contendo
especificações dos valores nutricionais,
identificação
ntificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. Validade mínima de 09 (nove)
meses a contar da data de entrega do
produto.
Feijão carioca in natura – Tipo 1,
constituído por no mínimo de 90% de
grãos inteiros, na cor e característica a
variedade correspondente, de tamanho
e formato naturais, maduros e secos.
Isento de matéria terrosa, parasitas,
detritos animais ou vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados
brotados, murchos,
imaturos, mofados ou carunchados. Não
deve ter mistura de classes, devendo ser
de safra recente. Embalagem primária:
saco plástico atóxico, transparente,
termossoldado e resistente, contendo
1kg do produto. Validade mínima de 3
(três) meses a co
contar da data da entrega
do produto. Suas condições deverão
estar de acordo com o Decreto 6268 de
22/09/2007. Instrução Normativa 12 de
28/06/2008
e
suas
alterações
posteriores.
Fórmula infantil de seguimento (a partir
de 06 (seis) meses de vida, com 100%
proteína isolada de soja, com 100%
maltodextrina, oleína de palma, óleo de
soja e coco, sais minerais, vitaminas,
DHA e ARA. Deve conter registro no SIF.
Embalagem
primária:
lata
de

Kg

40

Mucilon

R$ 13,00

kg

8.000

Tio
Luizinho

R$ 4,39

lata

30

Nan Soja

R$ 87,00
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40

50

53

aproximadamente 800 g. Validade
mínima dee 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.
Leite em pó integral – origem
exclusivamente
nacional.
Produto
obtido a partir da desidratação do leite
integral. Não deve conter glúten. Sem
adição de amido ou sacarose ou outros
enriquecimentos. Aspectos sensoriais:
pó uniforme, sem grumos, de cor branca
amarelada, com sabor agradável, não
rançoso, de fácil diluição. Composição
aproximada de gordura de 26g a
28g/100g, umidade máxima 3,5% e
proteína 25%. Rendimento aproximado
de 38 copos por kg. Embalagem
primária: saco plástico metalizado
atóxico,
vedado
hermeticamente,
pesando 400g a 1000g. No rótulo deverá
conter as informações do fabricante,
marca
do
produto,
informações
nutricionais, peso liquido, data de
fabricação e validade impressa de forma
indelével e demais exigências da
legislação pertinente vig
vigente. O produto
deve ter registro no Ministério da
Agricultura e SIF. Suas condições
deverão estar de acordo com a portaria
MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima
de 10 (dez) meses a contar da data da
entrega do produto. Produto sujeito a
teste de diluição no momento da
avaliação da amostra.
Óleo de soja refinado – Alimento obtido
por prensagem mecânica e/ou por
solvente dos grãos de soja isento de
misturas de outros óleos ou matérias
estranhas ao produto. Embalagem
primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não
amassada, resistente com volume de
900 ml. Validade mínima de 06 (seis)
meses da data da entrega do produto.
Suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-50
50 (decreto 12486 de
20/10/78).
Polpa de tomate concentrada – produto
obtido pela concentração de frutos do
tomate maduros, selecionados e
adequadamente
higienizados.
Ingrediente: tomate, sem adição de
corantes e conservantes, sal ou açúcar.

Kg

3000

Romano

R$ 18,20

Lata

5000

Soya

R$ 4,04

kg

600

Quero

R$ 5,50
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Características organolépticas: pasta
homogênea
ea
consistente
na
cor
vermelho, sabor e odor característicos.
Isento
de
substâncias
ou
microorganismos prejudiciais a saúde
humana. Embalagem primária: sacos de
polietileno, resistentes e assépticas com
rótulo litografado de acordo com a
legislação vigente (identificação do
fabricante, peso liquido, informações
nutricionais, data de fabricação,
validade, lote) contendo cerca de 1 kg
do produto. Produto não necessita de
refrigeração enquanto lacrado. Validade
mínima de 10 (dez) meses a contar da
data da entrega
ega do produto.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in lloco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: R. A. DISTRIBUIDORA
DISTRI
DE
PRODUTOS EIRELI - ME,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor
milho.
Ingredientes
mínimos
permitidos:
Farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, creme de milho, sal refinado,
fermentos químicos bicarbonato de
sódio e bicarbonato
arbonato de amônio.
Embalagem primária: saco plástico
12
kg
2500
Liane
R$ 9,52
transparente
e
atóxico,
fechado
hermeticamente, pesando de 400 g a
800 g. Sem lactose
lactose, isento de leite e
proteína do leite em sua composição.
Suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução RDC 2
263 de
22/09/2005 e seus atos relacionados.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega do produto.
Canjiquinha de milho amarela ou
quirera de procedência nacional em
19
pacotes de 1 kg. Embalados em plástico
Kg
500
Proença
R$ 3,17
atóxico,
transparente
e
incolor,
termosselada, isenta de mofo ou
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bolores, odores estranhos e substâncias
nocivas,
ausência
de
sujidades,
parasitas ou larvas. A embalagem
primária deverá declarar a marca, nome
e endereço do fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote, número do
registro no órgão competente. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto.
Geléia sabores morango e/ou uva. Deve
conter mais de 50% de fruta na
composição. Embalagem tipo sache,
39
Unidade
500
Predilecta
R$ 5,89
pote plástico ou vidro, pesando cerca
230 g. Validade mínima de 18 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Macarrão de sêmola com ovos e
vegetais tipo parafuso - Fabricado com
matérias-primas
primas sãs, limpas e de boa
qualidade. Livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais. Cor ligeiramente amarelada,
que caracteriza o produto. Ingre
Ingredientes:
farinha / sêmola de trigo enriquecida
45
Kg
1.000
Dallas
R$ 5,63
com ferro e acido fólico, ovo
pasteurizado e corante natural (urucum
e/ou cúrcuma), espinafre, cenoura e
beterraba
desidratados.Embalagem
primaria: saco plástico, atóxico, pesando
500 g. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data da entrega do
produto.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in lloco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ROSÂNGELA MARIA
MA
DE MORAIS
REDHED 17249124889 - ME
ME, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor
coco.
Ingredientes
mínimos
permitidos:
Farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
13
Kg
2500
Juvis
R$ 7,50
amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, coco ralado, sal refinado,
fermentos químicos bicarbonato de
sódio e bicarbo
bicarbonato de amônio.
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17

29

42

43

Embalagem primária: saco plástico
transparente e atóxico, fechado
hermeticamente, pesando de 400 g a
800 g. Sem lactose
lactose, isento de leite e
proteína do leite em sua composição.
Suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução RDC 263 d
de
22/09/2005 e seus atos relacionados.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega do produto.
Biscoito salgado tipo polvilho. Deve ser
elaborado com matérias primas de
qualidade, isento de sujidades, mofo e
materiais estranhos. Deve apresentar
textura crocante. Embalagem primária:
Embalagem primária: plástico atóxico,
pesando de 250 a 500g. Deve ob
obedecer
a legislação vigente sobre rotulagem,
identificando
o
fabricante,
ingredientes, informação nutricional,
fabricação e validade. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Farinha de trigo, enriquecida com ferro
e ácido fólico. Isenta de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais Embalagem
primária: embalagem plástica atóxica
contendo 1 kg. Validade mínima de 04
(quatro) meses da entrega do produ
produto.
Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro
e 150mcg de ácido fólico em 110g do
produto, conforme Resolução RDC 344
de 13/12/2002.
Macarrão de sêmola com ovos tipo
alfabeto ou argolinha – Fabricado com
matérias primas sãs, limpas e de boa
qualidade. Livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais. Cor ligeiramente amarelada,
que
caracteriza
o
produto.
Ingredientes mínimos: farinha /
sêmola de trigo enriquecida com ferro
e acido fólico, ovo pasteurizado e
corante
natural
(urucum
e/ou
cúrcuma), pode conter albumina.
Embalagem primaria: saco plástico,
atóxico, pesando 500 g. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data da entrega do produto.
Macarrão de sêmola com ovos tipo

Kg

500

Ofir

R$ 23,38

Kg

300

Arapongas

R$ 2,20

Kg

40

Floriani

R$ 3,59

kg

8000

Jóia

R$ 3,11
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parafuso – Fabricado com matérias
matériasprimas sãs, limpas e de boa qualidade.
Livre de matéria terrosa, parasitas,
larvas e detritos animais e vegetais.
Cor ligeiramente amarelada, que
caracteriza o produto. Ingredientes
mínimos: farinha / sêmola de trigo
enriquecida
uecida com ferro e acido fólico,
ovo pasteurizado e corante natural
(urucum e/ou cúrcuma), pode conter
albumina. Embalagem primaria: saco
plástico, atóxico, pesando 500 g.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data da entrega do produto.
Vinagre branco - Produzido da
fermentação acética de vinho branco,
produto translúcido e de cor, sabor e
55
odor
característicos.
Embalagem Frasco
500
Chemim
R$ 2,50
plástica, atóxica, de aproximadamente
750 ml. Validade mínima de 06 (seis)
meses da data da entrega do produto.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in loco de Gêneros
Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: GOBECHE INDÚSTRIA
IND
E COMÉRCIO
DE CHOCOLATES LTDA - EPP
EPP, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE MARCA
UNITÁRIO
Chocolate em pó solúvel - obtido pela
mistura de cacau em pó e açúcar.
Mínimo 50% cacau. Boa diluição em
líquidos quentes ou frios. Embalagem
primária:
saco
plástico,
atóxico,
resistente, termossoldado, pesando
24
kg
400
Gobeche R$ 10,49
200g, 1 kg ou 2 kg. Pode ter segunda
embalagem
m em caixas de papelão.
Validade mínima de 09 (nove) meses a
contar da data da entrega do produto.
Produto sujeito a teste de diluição no
momento da avaliação da amostra.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2020-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2019
19 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado in loco de Gêneros
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Alimentícios para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Fórmula Infantil de partida indicada
para alimentação de lactentes nos 06
(seis) primeiros meses de vida, a base
de
proteínas
lácteas
em
pó,
enriquecida com ferro, isenta de
sacarose, com predominância de
proteínas do soro do leite em relação a
34
lata
200
Nestogeno R$ 30,00
caseína. Atende
ende a recomendação do
Codex Alimentarius FAO/OMS e da
Portaria
977/1998.
Embalagem
primária: latas de aproximadamente
400 g. Deve conter registro no SIF.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Fórmula infantil de seguimento (a
partir de 06 (seis) meses de vida, a
base de proteínas lácteas em pó,
enriquecida com ferro, isenta de
sacarose, com predominância de
caseína em relação às proteínas do
35
soro do leite. Atende a recomendação
lata
500
Nestogeno R$ 27,00
do Codex Aliment
Alimentarius FAO/OMS e da
Portaria
977/1998.
Embalagem
primária: latas de aproximadamente
400 g. Deve conter registro no SIF.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Composto lácteo adicionado de
prebióticos par crianças acima de 12
meses. Produto isento de sacarose,
com proteínas do soro do leite. Atende
a
recomendação
da
legislação
36
pertinente a faixa etária estimada para
lata
1000
Ninho
R$ 40,00
uso. Embalagem primária: latas de
aproximadamente 400 g. Deve conter
registro no SIF. V
Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de
entrega.
Assinatura: 06.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati, 06 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 019/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de carnes e frios para consumo de diversos Departamentos da
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
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sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIR
EIRELI
ELI - ME, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Carne bovina moída congelada
(acém). Características: o produto
deve apresentar-se moído, de cor,
textura e odor característico.
Isento de ossos, cartilagens,
nervos, pelancas/ sebo, parasitas e
materiais estranhos. Embalagem
primária: plástica, própria para
Quilogra contato
com
alimentos,
1
1
300
R$ 19,88 Frigoraes
ma
acondicionando 2kg do produto. A
variação de peso depois de
descongelada deve ser de no
máximo 10%. Rótulo litografado,
de forma clara e indelével,
conforme legislação. Validade
mínima de 9 (nove) meses da data
de entrega, sob congelamento de 12º C ou mais frio.
Carne
bovina
coxão
mole,
resfriada, de 1ª qualidade, sem
osso, consistência firme e elástica,
em peça inteira de até 3 kg.
Acondicionada em embalagem
contendo até 3 kg, identificação do
produto, marca do fabricante,
2
1
300
Kg
prazo de validade, marcas e R$ 25,37 Frigoraes
carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96
e nº 145 de 22/04/98 e da
Resolução da Anvisa nº 105 de
19/05/99.
Carne bovina de 2ª, paleta, peça
inteira, resfriada, no máximo 10%
de sebo e gordura, com aspecto,
4
1
420
Kg
R$ 21,09 Frigoraes
cor, cheiros e sabor próprios,
embalada em saco plástico
transparente e atóxico.
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6

1

420

kg

8

1

600

Kg

9

1

350

Kg

Carne moída, bovina, resfriadas,
sendo 100% de 1ª qualidade com
no máximo 0,5% de gordura, com
aspecto firme, na cor vermelho
vivo, sem escurecimento ou
manchas
esverdeadas.
Acondicionada em embalagem
plástica contendo até 2 kg,
identificação do produto, marca R$ 18,28
do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do
Ministério
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde, DIPOA nº 304
de 22/04/96 e nº 145 de
22/04/98 e da Resolução da
Anvisa nº 105 de 19/05/99.
Coxa e sobre coxa de frango
congelada
sem
tempero.
Acondicionada em embalagem de
filme de PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo
até 3 kg, identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos R$ 7,39
oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96
e nº 145 de 22/04/98 e da
Resolução da Anvisa nº 105 de
19/05/99.
Frango semi-processado; coxinha
da asa (drumette); resfriado, sem
tempero, com validade de 12
meses; com aspecto, cor, cheiro, e
sabor próprios; sem manchas e
parasitas; acondicionado em saco
plástico polietileno, transparente, R$ 14,49
atóxico; pesando de 1 kg por
embalagem; e suas condições
deverão estar de acordo com a
NTA-3
(decreto
12486
de
20/10/78) e (Portaria 210, de
10/11/98).
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11

1

165

12

1

430

13

1

1000

Hambúrguer; carne bovina, (com
sal); pesando 56 g cada unidade;
congelado; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio; livre de
sujidades, larvas e parasitas;
embalado
em
camadas
interfolhadas; acondicionado em
caixa papelão reforçada; rótulo
Caixa contendo, data fabricação /
com 36 validade / peso, carimbo do SIF; e
R$ 28,49
unidade suas condições deverão estar de
s
acordo com a NTA-76 (Decreto nº
12.486 de 20/10/78) e (MA
2244/97); portaria n° 20 de 31 de
julho de 2000 e suas posteriores
alterações; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Secretaria de
Agricultura.
Lingüiça, defumada, calabresa,
preparada com carne não mista,
toucinho e condimentos, com
aspecto normal, firme, sem
Kg
umidade, não pegajosa, isenta de R$ 16,09
sujidades, parasitas e larvas,
mantida em temperatura e
refrigeração
adequada,
acondicionada em saco plástico.
Lingüiça;
frescal;
toscana;
preparada com carne não mista;
toucinho e condimentos; com
aspecto normal, firme, sem
umidade, não pegajosa; isenta de
sujidades, parasitas e larvas;
Kg
mantida em temperatura e R$ 14,38
refrigeração
adequada;
acondicionada em saco de
polietileno; e suas condições
deverão estar de acordo com a
NTA-05 (decreto 12486 de
20/10/78).
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Peito de frango sem osso
congelado
sem
tempero.
Acondicionado em embalagem de
filme de PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo
até 3 kg, identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
16
1
1000
Kg
R$ 10,59
Adoro
validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as
Portarias
do
Ministério
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96
e nº 145 de 22/04/98 e Resolução
Anvisa 105 de 19/05/99.
Assinatura: 16.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati, 16 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 019/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de carnes e frios para consumo de diversos Departamentos da
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: LUAN FERREIRA PATUCCI 40095828800 - ME,, vencedora dos
do seguintes
lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Carne bovina de 1ª, contra filé, bife,
resfriado, no máximo 10% de sebo e
gordura, com aspecto, cor e cheiro
R$
3
1
420
Kg
Friboi
próprios, pesando aproximadamente 39,00
120 gramas por unidade, acondicionado
em saco plástico transparente, atóxico.
Frango, semi-processado;
processado; inteiro, sem
tempero; Resfriado; com pés, com
cabeça e miúdos; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas, acondicionado em saco
plástico transparente, atóxico, pesando
R$
10
1
350
Kg
1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições
Allis
6,90
deverão estar de acordo com a NTA-3
NTA
(Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e
(Port. 210/98; Produto
duto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Secr. Agricultura.
Presunto magro, fatiado, cozido, obtido
de pernil ou outra parte de suíno sadio,
com aspecto, cheiro e sabor próprios,
R$
18
1
700
Kg
Alegra
isento de parasitas, sujidades e larvas, 21,00
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.
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Queijo;
mussarela,
peça
inteira;
embalado em plástico inviolável, selado
a vácuo, com validade mínima de 1
meses e 6 dias a contar da entrega; e
suas condições deverão estar de acordo
R$
22
1
180
Kg
com a portaria MA.364 de 04/09/97 e
SEM
22,50
NTA-11(Decreto
11(Decreto 12486 de 20/10/78); e
suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entregas
aos procedimentos administrativos
ativos
determinados pelo MAPA
Assinatura: 16.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati, 16 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 019/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de carnes e frios para consumo de diversos De
Departamentos da
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME,, vencedora dos
do seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Carne suína, lombo, em peça inteira,
congelado, sem osso, acondicionado
em saco plástico transparente,
atóxico, e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-3
3
(decreto 12486 de 20/10/78) e (MA.
7
1
150
Kg
2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e R$ 21,40
Sadia
Portaria 1210/06-SMS.G)
SMS.G) e suas
alterações. Legislação ii do produto
sujeito à verificação no ato da entrega
aos procedimentos administrativos
determinados pela Secretaria de
Agricultura.
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14

1

170

Kg

19

1

500

Kg

Mortadela, fatiada, constituída da
mistura de carnes bovina e suína,
composta de condimentos e outras
substancias
alimentares,
apresentando no máximo 25% de
umidade e 10% de cubos de
toucinho. Primeira qualidade, isento
de sujidades e outras substancias
estranhas a sua composição, com
validade mínima de 20 dias a contar
da entrega. Acondicionado em saco R$ 13,90
plástico atóxico, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-5
5
(decreto 12486 de 20/10/78),
Instrução Normativa nº 20 de
31/07/200 e suas posteriores
alterações.
Produto
sujeito
à
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Secretaria de
Agricultura.
Queijo prato, fatiado. Produto a base
de queijo processado pasteurizado
sabor prato – fatiado. Produto obtido
da fusão ou emulsão do queijo Prato,
podendo conter mais variedades de
queijos, com ou sem adição de outros
produtos lácteos e/ou sólidos de
origem
m
láctea
e/ou
outras
substâncias alimentícias na qual o
queijo constitua o ingrediente lácteo
R$ 25,70
utilizado como matéria prima
preponderante na base láctea,
submetido ao processo térmico
adequado e fatiado. Poderá conter
outras
substâncias
alimentícias
aprovadas.
as. O produto sempre deverá
estar de acordo com a legislação
vigente, em especial, a Portaria nº
356 de 04/09/97, M.A.P.A entre
outras.
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20

1

70

Kg

21

1

600

Kg

Queijo prato, peça inteira. Produto a
base
de
queijo
processado
pasteurizado sabor prato – fatiado.
Produto obtido da fusão ou emulsão
do queijo Prato, podendo conter mais
variedades de queijos, com ou sem
adição de outros produtos lácteos
e/ou sólidos de origem láctea e/ou
outras substâncias alimentícias na
qual o queijo constitua o ingrediente
lácteo utilizado como matéria prima
preponderante na base láctea,
submetido ao processo térmico
adequado e fatiado. Poderá conter
outras
substâncias
alimentícias
aprovadas.
rovadas. O produto sempre deverá R$ 24,60
estar de acordo com a legislação
vigente, em especial, a Portaria nº
356 de 04/09/97, M.A.P.A entre
outras. Embalado em plástico
inviolável, selado a vácuo, validade
mínima de 1 mês e 6 dias a contar da
data da entrega; e suas
uas condições
deverão estar de acordo com a
portaria MA.358 de 04/09/97 e NTANTA
11(Decreto 12486 de 20/10/78); e
suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da
entregas
aos
procedimentos
administrativos determinados pelo
MAPA.
Queijo; mussarela, fatiada; embalado
em plástico inviolável, com validade
mínima de 24 dias a contar da data
da entrega; e suas condições deverão R$ 25,00
estar de acordo com a portaria
MA.364 de 04/09/97 e NTA-11
11
(decreto 12486 de 20/10/78).
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Toucinho (bacon); preparado com
carne curada de suíno defumado;
sem
costela,
em
manta;
acondicionado em saco plástico
transparente,
atóxico,
e
suas
condições deverão estar de acordo
com a NTA-4
4 (Decreto 12.486 de
24
1
300
Kg
R$ 22,50
Sadia
20/10/1978); Instrução Normativa
nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas
posteriores
alterações;
produto
sujeito a verificação no ato da entrega
aos procedimentos administrativos
determinados pela Secretaria de
Agricultura.
Assinatura: 16.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati, 16 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 019/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de carnes e frios para consumo de diversos Departamentos da
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP,, vencedora dos
do seguintes
lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Mortadela, peça única, constituída da
mistura de carnes bovina e suína,
composta de condimentos e outras
substancias alimentares, apresentando
no máximo 25% de umidade e 10% de
cubos de toucinho. Primeira qualidade,
isento de sujidades e outras substancias
estranhas a sua composição, com
validade mínima de 20 dias a contar da
entrega. Acondicionado em saco plástico
R$
15
1
70
Kg
Marba
atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça 12,90
única, com diâmetro de 15 cm, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-5
5 (decreto 12486 de 20/10/78),
Instrução Normativa nº 20 de
31/07/200
e
suas
posteriores
alterações. Produto sujeito à verificação
no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela
Secretaria de Agricultura.
Assinatura: 16.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati, 16 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 019/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de carnes e frios para consumo de diversos Departamentos da
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Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
GERAL EIRELI - EPP,, vencedora do
dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Salsicha tipo hot dog, composta de
carnes
bovinas,
frescas
com
R$
23
1
520
Kg
condimentos triturados e cozidos,
Copacol
6,04
pesando aproximadamente 50 gramas
por unidade.
Assinatura: 16.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati, 16 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 100/2019-7– Contratante: Prefeitura
do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 1
122/201
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos para uso Departamento de Saúde do
Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
LTDA, tendo o lote 008
da Ata cancelado conforme Parecer Jurídico conclusivo.
Cajati, 23 de março de 2020
20. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 100/201
/2019-22– Contratante:
Prefeitura do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 122/2019
1
(ata de
Registro de Preços), que obje
objetiva a Aquisição de medicamentos para uso Departamento de Saúde
do Município de Cajati - SP
SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por
meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo
de Registro de Preços: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
LTDA, tendo o lote 008 da
d Ata cancelado
conforme Parecer Jurídico conclusivo.
Cajati, 23 de março de 2020
20. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Aditamento em virtude de reajuste de preços do Termo de Ata de Registro de Preços
nº 100/2019-1 – Contratante: Prefeitura do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 122/2019 (ata de Reg
Registro de Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos e
curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME, tendo o seguinte lote aditado:
LOTE

DESCRIÇÃO

APRESENTAÇÃO

VALOR
UNIT.

MARCA ou
FABRIC.

Pomada – Bisnaga
R$
Pratti
com 15 g
2,4908
Donaduzzi
Assinatura: 20.03.2020.. Cajati, 20 de março de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
230

Insulina lispro 100 UI/ml com 3ml

Extrato de Aditamento em virtude de redução de preços do Termo de Ata de Registro de Preços
nº 100/2019-18 – Contratante: Prefeitura do Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 122/2019 (ata de Registro de Preços), que objetiva a Aquisição de medicamentos e
curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de
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Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: INTERLAB
FARMACÊUTICA LTDA,, tendo o seguinte lote aditado:
LOTE

DESCRIÇÃO

APRESENTAÇÃO

VALOR
UNIT.

MARCA ou
FABRIC.

HumalogEli
Lilly
Assinatura: 20.03.2020.. Cajati, 20 de março de 2020.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
401

Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI

frasco

R$ 29,68

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: ROSÂNGELA MARIA DE MORAIS REDHED 17249124889 - ME,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ACHOCOLATADO EM PÓ,, enriquecido
com vitaminas e minerais – composição:
açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%),
ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2,
niacina e aroma idêntico ao natural de
R$
1
1
500
Unidade baunilha. Não deve conter glúten.
Odebrecht
2,85
Embalagem
primária:
sacos
de
polietileno leitoso atóxico
o e/ou lata de
400 gramas. Validade mínima de 6
meses e fabricação não superior a 30
(trinta) dias da entrega do produto.
BALASS sortidas em embalagem plástica
atóxica contendo no mínimo
700
R$
15
1
234
Pacote gramas. Validade mínima de 2 meses e
Erlan
5,37
fabricação não superior a 30 (trinta)
dias da entrega do produto.
BANANA PASSA; 100 % natural, banana
nanica in natura desidratada. Sem
aditivos. Sem glúten. Embalagem
R$
16
1
20000 Unidade metalizada contendo entre 40 a 100 gr.
Tipikus
0,99
Validade mínima de 1 mês e fabricação
não superior a 30 (trinta) dias da
entrega do produto.
BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos
de cereais variados. Peso entre 14 a 30
gramas. Embalagem individual própria.
R$
17
1
18000 Unidade
Kobber
Validade mínima de 1 mês e fabricação 0,52
não superior a 30 (trinta) dias da
entrega do produto.
BOLO ALIMENTÍCIO,, sabor chocolate
ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas,
R$
Santa
26
1
7200
Unidade
prazo de validade de no mínimo 6 meses 0,65
Edwiges
após a entrega.
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27

1

6300

Pacote

32

1

2000

Caixa

41

1

100

Lata

42

1

300

Pote

CAFÉ torrado e moído; em pó
homogêneo,
torrado
e
moído,
constituído
de
grãos
de
café,
apresentando
aroma
e
sabor
característicos do produto, podendo ser
suave ou intenso e obter em analise
sensorial da bebida, Nota de Qualidade
Global, padrão ABIC (Associação
Brasileira da Industria de Café),
acondicionado em embalagem almofada
(com ou sem vácuo) de 500 gramas,
validade mínima 2 meses a contar da
data da entrega.
CHÁ;; erva mate tostado (Illex
paraguariensis, St. Hil.),
.), constituído de
folhas novas, de espécimes vegetais
genuínos ligeiramente tostados e
partidos, de cor verde amarronzada
escura, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e
larvas, validade mínima de 11 meses a
contar da entrega,
trega, em embalagem a
granel, embalado em caixa de papelão
apropriada com no mínimo 200 gramas
do produto, e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-41
41 (decreto
12486 de 20/10/78).
DOCE DE FRUTA em calda, sabor de
PÊSSEGO,, composto e obtido de frutas
inteiras, sem caroço, cozido com água e
açúcar, preparado com frutas sãs e
limpas, isento de sujidades, parasitas e
larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, sem adição de aromatizante e
coloração artificial, sendo
ndo considerado
como peso líquido de 450 gramas,
acondicionado em lata fechada, validade
mínima de 10 meses a contar da data da
entrega. Suas condições deverão estar
de acordo com a resolução 272 de
22/09/05 e suas alterações posteriores.
Sujeito produto a verificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos
determinado
pela
Anvisa.
DOCE DE LEITE;; simples; pasta;
composto de leite e açúcar; validade
mínima 09 meses a contar da entrega
lata; e suas condições deverão estar de
acordo com a portaria MA-354,
354, de
04/09/97. Com no mínimo 400 gr.
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44

1

300

49

1

1300

73

1

1000

ERVILHA VERDE em conserva; simples,
inteira, imersa em líquido, tamanho e
coloração uniformes, acondicionada em
lata com 200 gramas, validade mínima
10 meses a contar da data da entrega,
Lata
sendo considerado como peso líquido o
produto drenado, e suas condições
deverão estar
tar de acordo com a NTANTA 31
(decreto
12486
de
20/10/78).
Apresentação em lata com peso líquido
drenado de 200 gramas.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM
FERMENTO,, enriquecida com ferro e
ácido fólico, com glúten, obtida do trigo
moído, limpo, desgerminado, de cor
branca, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, livre de fermentação, mofo e
Quilogra
materiais terrosos, validade mínima de 2
ma
meses
a
contar
da
entrega,
acondicionado
ionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, contendo 1 kg do
produto e suas condições deverão estar
de acordo com a Portaria 354 de
18/07/1996) Anvisa.
MARGARINA cremosa com sal; óleos
vegetais líquidos interesterificados,
água,
leite
em
pó
desnatado
reconstituído, soro de leite em pó
desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI
de vitamina “A” por kg, estabilizantes:
mono e diglicerideos de ácidos graxos
(INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322),
conservadores sorbato de potássio (INS
202) e benzoato de sódio (INS 211),
acidulante ácido cítrico (INS 330)
antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ
Pote
(INS 319) e EDTA (INS 385), aroma
identico ao natural de manteiga, corante
betacaroteno
teno sintético idêntico ao
natural (INS 160ai) e corantes naturais
de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS
100). Validade mínima de 5 meses a
contar da entrega, em pote plástico,
atóxico com no mínimo 500 gramas,
embalado em caixa de papelão
reforçado, conforme NTA-50
50 (decreto
12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4
de setembro de 1997, com registro no
SIF. Sem adição de glúten.
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80

1

30

81

1

600

113

1

310

MILHO VERDE EM CONSERVA;
CONSERVA
simples; grãos inteiros; imerso em
liquido; tamanho e coloração uniformes;
acondicionado em lata, com validade
mínima de 10 meses a contar da data da
Lata
entrega; devendo ser considerado como
com no
R$
peso liquido o produto drenado; e suas
mínimo
13,80
condições deverão estar de acordo com
2 kg
a Portaria 272/05 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa
MILHO VERDE EM CONSERVA;
CONSERVA
simples; grãos inteiros; imerso em
líquido de cobertura; tamanho e
coloração uniformes; acondicionado em
lata com 200 gramas, com validade
R$
Lata
mínima de 10 meses a contar da data da
1,95
entrega; devendo ser considerado como
peso líquido o produto drenado; e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA- 31 (decreto 12486 de
20/10/78).
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR ABACAXI;; composto de açúcar,
1% de polpa de fruta desidratada,
vitaminas A, C e ferro, antiumectante,
antiumectante
corante
inorgânico,
espessante,
edulcorantes artificiais um litro de água
Envelop para cada envelope do produto, colorido
R$
e
artificialmente
outras
substâncias 0,50
permitidas, sabor de abacaxi, validade
mínima de 5 meses a contar da data da
entrega, acondicionado em envelope
velope
filme bopp, com 35 gramas, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-61
61 (decreto 12486 de 20/10/78).
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114

1

380

115

1

316

116

1

370

PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR LARANJA;; composto de açúcar,
1% de polpa de fruta desidratada,
vitaminas A, C e ferro, antiumectante,
corante
inorgânico,
espessante,
edulcorantes artificiais um litro de água
Envelop para cada envelope do produto, colorido
e
artificialmente
outras
substâncias
permitidas, sabor de laranja, validade
mínima de 5 meses a contar da data da
entrega, acondicionado em envelope
filme bopp, com 35 gramas, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-61
61 (decreto 12486 de 20/10/78).
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR LIMÃO;; composto de açúcar, 1%
de polpa de fruta desidratada, vitaminas
A, C e ferro, antiumectante, corante
inorgânico, espessante, edulcorantes
artificiais um litro de água para cada
Envelop envelope
do
produto,
colorido
e
artificialmente
outras
substâncias
permitidas, sabor de limão, validade
mínima de 5 meses a contar da data da
entrega, acondicionado em envelope
filme bopp, com 35 gramas, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-61
61 (decreto 12486 de 20/10/78).
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR MANGA;; composto de açúcar,
1% de polpa de fruta desidratada,
vitaminas A, C e ferro, antiumectante,
antiumectante
corante
inorgânico,
espessante,
edulcorantes artificiais um litro de água
Envelop para cada envelope do produto, colorido
e
artificialmente
outras
substâncias
permitidas, sabor de manga, validade
mínima de 5 meses a contar da data da
entrega, acondicionado em envelope
lope
filme bopp, com 35 gramas, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-61
61 (decreto 12486 de 20/10/78).
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117

1

375

118

1

425

PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR MARACUJÁ;; composto de
açúcar, 1% de polpa de fruta
desidratada, vitaminas A, C e ferro,
antiumectante, corante inorgânico,
espessante, edulcorantes artificiais um
litro de água para cada envelope do
Envelop
produto, colorido artificialmente outras
e
substâncias permitidas, sabor de
maracujá, validade mínima de 5 meses a
contar
da
data
da
entrega,
acondicionado em envelope filme bopp,
com 35 gramas, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-61
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
SABOR MORANGO;; composto de
açúcar, 1% de polpa de fruta
desidratada, vitaminas A, C e ferro,
antiumectante, corante inorgânico,
espessante, edulcorantes artificiais um
litro de água para cada envelope do
Envelop
produto, colorido artificialmente
nte outras
e
substâncias permitidas, sabor de
morango, validade mínima de 5 meses a
contar
da
data
da
entrega,
acondicionado em envelope filme bopp,
com 35 gramas, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-61
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
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SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA;; sabor de
laranja; simples; composto liquido com
vitaminas
açúcar,estabilizante,antioxidante
estabilizante,antioxidante
e
conservantes; qualidade obtido,pela
mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas
integrais
de
frutas;
processamento
tecnológico
adequado,submetido a tratamento que
assegure
sua
apresentação
e
conservação ate o consumo; frutas
maduras
ras e sãs,água potável,açúcar,
ácidos orgânicos e outras substâncias
R$
133
1
350
Frasco
Camp
permitidas; com aspecto, cor,cheiro e 3,85
sabor próprio; conforme recomendação
de embalagem,validade mínima 5 meses
a partir da data da entrega,(3 dias apos
aberto),em refrigeração; acondicionado
nado
em caixa cartonada contendo 1 LITRO;
LITRO e
suas condições deverão estar de acordo
com a resolução RDC 272 de 22 de
setembro de 2005 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ACHOCOLATADO
LÍQUIDO
em
embalagem tetra Pack com 200 ml.
Rótulo impresso, de forma clara e
R$
2
1
6000
Unidade indelével, com todas as informações
Italakinho
0,70
exigidas
pela
legislação
vigente.
Validade mínima de 05 (cinco) meses a
contar da data de entrega.
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3

1

7000

56

1

150

57

1

180

65

1

1000

92

1

200

AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar,
refinado, com aspecto, cor, cheiro
próprios, sabor doce, com teor de
sacarose mínimo de 99% P/P e umidade
máxima de 0,3%P/P; sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
Quilogra acondicionado
icionado em plástico atóxico
ma
contendo 1 kg do produto, validade
mínima de 11 meses a contar da data de
entrega e suas condições deverão estar
de acordo com a resolução 271 de
22/09/2005;
Produto
sujeito
à
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
inistrativos
determinados pela ANVISA
FERMENTO QUÍMICO;; tipo em pó;
composto de pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio, fosfato monomono
cálcio, sem glúten, validade mínima 4
meses a contar da data da entrega,
Lata
acondicionado em lata hermeticamente
fechada com 100 gramas do produto, e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-81
81 (Decreto 12486 de
20/10/78).
FERMENTO QUÍMICO;; tipo em pó;
composto de pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio, fosfato monomono
cálcio, sem glúten, validade mínima 4
meses a contar da data da entrega,
Lata
acondicionado em lata hermeticamente
fechada com no mínimo 200 gramas do
produto, e suas condições
ções deverão estar
de acordo com a NTA-81
81 (Decreto
12486 de 20/10/78).
LEITE CONDENSADO;; composto de
leite integral, açúcar e lactose
Lata/ (tradicional), de consistência cremosa e
tetra
textura homogênea, validade mínima 10
pack
meses
a
contar
da
entrega,
acondicionado em lata ou tetra pak de
395 gr, com registro no SIF.
PÃO DE FORMA, integral; embalagem
Pacote contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias
a contar da data de entrega do produto.
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PÃO DE HAMBÚRGUER,, com gergelim.
Embalagem primária: sacos plásticos
com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada.
Rótulo impresso, de forma clara e
R$
94
1
1000
Unidade
Kim
indelével, com todas as informações 0,67
exigidas
pela
legislação
vigente.
Validade de no mínimo 08 (oito) dias a
contar da entrega.
PÃO DE HOT DOG.. Embalagem
primária: sacos plásticos com 4 a 10
unidades de 50 a 60g cada, embaladas
individualmente. Rótulo impresso, de
R$
95
1
1000
Unidade
Kim
forma clara e indelével, com todas as 0,53
informações exigidas pela legislação
vigente. Validade de no mínimo 08 (oito)
dias a contar da entrega.
Assinatura: 24.03.2020.. Vig
Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze)) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME,, vencedora dos
do seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ADOÇANTE dietético; composto de
aspartame, com validade mínima na
data da entrega de 1 ano; apresentação
em pó, sachê de até 1 grama cada;
acondicionado em caixa de papelão
reforçada; e suas condições deverão
estar de acordo com resolução RDC
R$
4
1
450
Unidade
Açugrim
271/05 Anvisa; produto sujeito a 0,13
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados
terminados pela Anvisa. Validade
mínima de 3 meses e fabricação não
superior a 30 (trinta) dias da entrega do
produto.
BISCOITO COM SAL de CREAM
CRACKER;; composição básica de farinha
de trigo, enriquecido com ferro e ácido
fólico, com glúten, e outras substâncias
permitidas, validade mínima 5 meses a
R$
19
1
1800
Pacote
Duchen
contar da entrega, em embalagem 2,40
plástica própria com dupla proteção,
pesando 400 gramas, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-48
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
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20

1

800

Pacote

23

1

1500

Pacote

24

1

500

Pacote

87

1

168

Lata

BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E
SAL:: Ingredientes: farinha de trigo,
enriquecido com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal,
carbonato de cálcio, amido, ou creme de
milho, extrato de malte, fermentos
químicos: bicarbonato de amônio,
bicarbonato de sódio, estabilizante
estearoil 2 – lactil lactato de sódio,
R$
melhorador de farinha metabissulfito de 2,40
sódio, contém cevada, ovo e soja.
Contendo glúten. Embalagem primária:
sacos plásticos transparentes, atóxico,
fechado hermeticamente, peso líquido
do pacote de 400 gramas. Validade
dade
mínima 6 meses e fabricação não
superior a 30 dias da entrega do
produto.
BISCOITO DOCE sem recheio tipo
MARIA;; composição básica farinha de
trigo, enriquecido com ferro e ácido
fólico, com glúten e outras substâncias
permitidas, validade mínima 5 meses a
R$
contar da data da entrega, e embalagem 2,40
filme saco plástico com dupla proteção,
pesando 400 GRAMAS e suas condições
ções
deverão estar de acordo com a NTANTA 48
(decreto 12486/78).
BISCOITO DOCE tipo MAISENA:: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico,
açúcar,
gordura
vegetal
hidrogenada, amido de milho, açúcar
invertido, sal refinado, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e pirofosfato de
R$
sódio), estabilizante lecitina de soja e
2,40
aromatizantes.
Contém
glúten.
Embalagem primária: sacos plásticos
transparentes
atóxicos,
fechado
hermeticamente, peso liquido do pacote
400 GRAMAS.. Validade mínima de 6
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA;
OLIVA
extra-virgem;
virgem; 1% acidez máxima; isento
de ranço e substâncias estranhos;
validade mínima 10 meses a contar da
R$
entrega; lata ou vidro com 500 ml; 15,00
embalado em caixa de papelão; e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-50
50 (decreto 12486 de 20/10/78).
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Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
diver
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ÁGUA MINERAL natural, sem gás,
acondicionada em garrafão em resina
virgem, tampa valvulada que permite o
fluxo direto para bebedouro (vira fácil).
Contendo 20 litros, com validade na data
de entrega de no mínimo 1 mês; sem
vasilhame;; suas condições deverão
estar de acordo com o Decreto 3029 de
R$
5
1
1000
Galão 16/04/99 e portaria
ria 54 de 15/06/00;
Litoral
7,05
resolução RDC 274 de 22/09/2005;
devendo
obedecer
NBR/ABNT
14222/05 e versão corrigida em
01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08;
produto sujeito à verificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos determinados pela
ANVISA
ÁGUA MINERAL natural, sem gás,
acondicionada em garrafão em resina
virgem, tampa valvulada que permite o
fluxo direto para bebedouro (vira fácil).
Contendo 20 litros, com validade na data
de entrega de no mínimo 1 mês; com
vasilhame;; suas condições deverão
estar de acordo com o Decreto 3029 de
R$
6
1
300
Galão 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00;
Litoral
21,00
resolução RDC 274 de 22/09/2005;
devendo
obedecer
NBR/ABNT
14222/05 e versão corrigida em
01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08;
produto sujeito à verificação
rificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos determinados pela
ANVISA
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55

1

60

61

1

10

91

1

1200

FERMENTO BIOLÓGICO;; tipo em pasta;
composto de saccharornyces cerevisial;
cerevisial
Acondicionado
em
embalagem
apropriada, com validade mínima de 28
dias a contar da data de entrega; e suas
Quilogra condições deverão estar de acordo com
R$
ma
a NTA- 81 (Decreto 12486, de 16,50
20/10/78)
e
suas
alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos determinados pela
ANVISA.
GERGELIM,,
de
primeira,
nova,
constituída de grãos sãos e limpos, com
umidade máxima de 15% por peso,
isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em saco de polietileno
pesando no mínimo 200 gramas, com
Quilogra validade mínima de 4 meses a contar da
R$
ma
data de entrega,
ega, e suas condições 29,60
deverão estar de acordo com Portaria
MA 65/93 e suas alterações posteriores.
Produto sujeito à verificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos determinados pela
ANVISA.
PANETONE; Com Frutas Cristalizadas e
Uva Passa; Composto de Farinha de
Trigo Enriquecida Com Ferro e Acido
Fólico, Açúcar, Frutas Cristalizadas, Uva
Passa; Gordura Vegetal, Ovos, Leite,
Manteiga,
Sal,
Emulsificantes,
Conservadores
e
Corantes;
Com
Validade Mínima de 2 Meses Na Data Da
Entrega; Embalagem Primaria Plástica
R$
Unidade
Hermeticamente Fechada e Atóxica com 8,85
500 gramas; e Suas Condições Deverão
Estar de Acordo Com a Resolução Rdc
263/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc
360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes
Posteriores;
Produto
Sujeito
eito
a
Verificação No Ato Da Entrega Aos
Proced. Administrativos Determinados
Pela Anvisa;
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97

1

4000

122

1

550

123

1

550

124

1

550

PÃO FRANCES;; composição mínima da
massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de
sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de
água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de
fermento biológico, 0,32 g de gordura
Quilogra vegetal; pesando no mínimo 40 gramas
R$
ma
por unidade, com vida útil de 6 horas; e 10,20
suas
as condições deverão estar de acordo
com o Decreto 3029 de 16/04/99 e
Portaria 593 de 25/08/99. Validade
mínima 1 dia e fabricação na mesma
data de entrega do produto.
REFRIGERANTE;; Composto de extrato
de COLA,, água gaseificada, açúcar;
sendo permitido adição de caramelo e
de essencias; isento de corantes
artificiais, com validade mínima de 02
meses e 20 dias a contar da data da
R$
Frasco
entrega; livre de sujidades, parasitas e 3,05
larvas; acondicionado em Pet com
tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA- 61 (Decreto 12486 de
20/10/78).
REFRIGERANTE;; Composto de extrato
de GUARANÁ,, água gaseificada, açúcar;
sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato
de semente de guaraná; isento de
corantes artificiais, com validade
mínima de 02 meses e 20 dias a contar
R$
Frasco
da data da entrega; livre de sujidades, 2,85
parasitas e larvas; acondicionado em
garrafa pet com tampa de rosca,
contendo 2 litros cada,, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTANTA 61
(decreto 12486 de 20/10/78).
REFRIGERANTE;; Composto de suco de
LARANJA,, água gaseificada, açúcar;
sendo permitido 2,5% a 3% de suco de
laranja; isento de corantes artificiais,
com validade mínima de 02 meses a
contar da data de fabricação; livre de
R$
Frasco
sujidades,
parasitas
e
larvas; 2,80
acondicionado em garrafa pet com
tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-61 (decreto 12486
86 de
20/10/78)
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REFRIGERANTE;; Composto de suco de
LIMÃO,, água gaseificada, açúcar; sendo
permitido 2,5% a 3% de suco de limão;
isento de corantes artificiais, com
validade mínima de 02 meses e 20 dias a
contar da data da entrega; livre de
R$
125
1
550
Frasco
IT
sujidades,
parasitas
e
larvas; 2,80
acondicionado em Pet com tampa de
rosca, contendo 2 litros cada; e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA- 61 (Decreto 12486 de
20/10/78).
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze)) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: RAQUEL CARVALHO APOLIDORIO LOPES 34903595854,
34903595854
vencedora dos seguintes lote
lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ÁGUA MINERAL;; natural sem gás;
acondicionada em COPO de polietileno,
lacrado c/tampa aluminizada; contendo
300 ml,com
com validade mínima de 5 meses
a contar da data da entrega; suas
condições deverão estar de acordo com
R$
7
1
5000
Frasco
Serra Negra
o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, 0,65
de 22/09/2005 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
istrativos
determinados pela Anvisa
ÁGUA MINERAL;; natural sem gás;
acondicionada em GARRAFA PET,
PET
tampa c/ rosca e lacre; contendo no
mínimo 500 ml e máximo de 510 ml,
validade 11 meses a contar da data da
R$
8
1
20000
Frasco
Cristal
entrega; pacote com 12 unidades; e suas 0,70
condições deverão estar de acordo com
o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº
274, de 22/09/2005), e suas alterações
posteriores.
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AZEITONA em conserva; verde; inteira
com caroço; imersa em líquido; tamanho
e coloração uniformes; validade mínima
10 meses a contar da entrega, em vidro
R$
14
1
180
Vidro com 500 gramas; devendo ser
Rivoli
8,00
considerado como peso líquido o
produto drenado; e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-31
NTA
(Decreto 12486/78)
CATCHUP;; composto a base de polpa e
suco de tomate, sal, açúcar e outras
substâncias permitidas; admitindo no
mínimo 35% de resíduos secos; de
Caixa
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor
com no
próprios; isento de sujidades e seus
mínimo
R$
29
1
8
ingredientes de preparo em perfeito
Konsumo
160
9,50
estado
o de conservação, validade mínima
unidade
de 6 meses; acondicionado em sachê de
s
no mínimo 7 gramas, embalado em caixa
de papelão; e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-70
70 (Decreto
12486 de 20/10/78)
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze)) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO
TORRADA, em embalagem individual de
R$
9
1
1600
Unidade 10 a 20 gr. Validade mínima de 30 dias e
Marilan
0,82
fabricação não superior a 30 (trinta)
dias da entrega do produto.
AMEIXA preta seca; obtida de frutas
maduras, inteiras, sãs, limpas e
desidratadas; livre de fermentações,
manchas ou defeitos; acondicionada em
lata com tratamento interno, com
R$
10
1
50
Lata
Olé
validade mínima de 10 meses a contar 14,20
da data de entrega; pesando 500
gramas; e suas condições
ondições deverão estar
de acordo com a NTA- 19 (decreto
12486 de 20/10/78).
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11

1

150

12

1

287

13

1

100

18

1

70

22

1

2500

AMIDO DE MILHO,, produto amiláceo
extraído do milho; com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios; com umidade
máxima de 14% por peso; isento de
sujidades, parasitas e larvas; validade
mínima 10 meses a contar da entrega,
R$
Caixa
acondicionado em saco de papel 3,80
impermeável, fechado, reembalado em
caixa com 500 gramas do produto e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA- 34 (decreto 12486, de
20/10/78).
ARROZ POLIDO TIPO 1;; classe longo
fino, subgrupo polido, com teor de
umidade máxima de 15%, permitido o
máximo de 10% de grãos quebrados,
isento de sujidades, materiais estranhos,
R$
Pacote fermentação e mofo, acondicionado em
12,60
saco plástico atóxico contendo 5 quilos,
validade mínima de 05 meses a contar
da data da entrega, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTANTA 33
(decreto 12486 de 20/10/78).
AVEIA; instantânea; em flocos finos;
isenta de sujidades, parasitas e larvas;
admitindo umidade máxima de 15% por
peso; acondicionada em caixa papel
cartão, contendo 250 gramas , com
R$
Caixa
validade mínima de 10 meses a contar 2,90
da entrega; embalada em caixa de
papelão reforçado; e suas condições
deverão estar
tar de acordo com a NTA-33
NTA
(Decreto 12486 de 20/10/78).
BATATA PALHA acondicionada em
pacotes de no mínimo 1 quilo, cor
R$
Unidade dourada, textura crocante, sabor e
18,00
cheiro tipo característico, validade de no
mínimo 3 meses a contar da entrega.
BISCOITO SALGADO,, apresentação
retangular,
classificação
salgado,
características adicional sem recheio,
R$
Pacote pacote individual com peso entre 25
0,50
gramas e 35 gramas. Validade mínima 6
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.

Página 46 de 81

Kodilar

Mãe Luzia

Kodilar

Ki-Kokant

Marilan

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

25

1

2000

Pacote

28

1

120

Pacote

31

1

300

Caixa

33
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BISCOITO
DOCE
sem
recheio;
ROSQUINHA DE MILHO;; de farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, flocos de milho, creme de
milho, leite em pó, sal refinado,
R$
fermentos químicos bicarbonato de
4,35
sódio e bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de soja,
ja, acidulante
ácido cítrico e aromatizantes; pesando
500 gramas. Validade mínima de 3
meses e fabricação não superior a 30
(trinta) dias da entrega do produto.
CANELA;; em pó fina homogênea; obtida
da casca de espécimes vegetais
genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração pardo amarelada ou marrom
claro; com aspecto cheiro aromático e
sabor próprios; livre de sujidades e
materiais estranhos a sua espécie;
R$
acondicionada
em
saco
plástico
1,90
transparente, atóxico; pesando no
mínimo 10 gramas; e suas condições
deverão estar de acordo com a NTANTA 70
(decreto 12486 de 20/10/78). Validade
mínima 2 meses e fabricação não
superior a 30 dias da entrega do
produto.
CHÁ;; Erva cidreira; constituído de frutos
maduros inteiros; de espécimes vegetais
genuínos tostados e partidos; de cor
verde cinza pardacenta; com aspecto
cor, cheiro e sabor próprios;; isento de
sujidades, parasitas e larvas; validade
mínima de 11 meses a contar da entrega,
R$
em sache com 10 x 10 g; Embalado em
1,50
caixa de papel cartão; e suas condições
deverão estar de acordo com a resolução
RDC 277 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores;
steriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos determinados pela
ANVISA.
CHANTILLY,, ingredientes creme de
leite, leite desnatado e lactose, prazo
validade 08 mês, peso 1000 gr,
gr
R$
conservação 1 a 10ºC, tipo embalagem
13,70
aerosol litografada. Validade mínima 2
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
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CRAVO DA ÍNDIA;; obtido do botão
floral de espécime genuína; de coloração
pardo escura, cheiro e sabor próprios;
com teor de umidade máxima de 16%;
isento de detritos do próprio produto, e
impurezas dos grãos ou sementes;
validade mínima 10 meses a contar da
Pacote
entrega, em saco plástico transparente,
atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-70
70 (decreto 12486 de
20/10/78) Validade mínima 3 meses e
fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto.
CREME DE LEITE;; apresentando teor de
matéria gorda mínima de 25%,
embalado em lata, pesando no mínimo
Lata
290 gramas, com validade mínima de 10
meses a contar da data da entrega, e
suas condições deverão estar de acordo
com a portaria MA-146,
146, de 07/03/96.
DOCE EM PASTA;; Obtido das partes
comestíveis desintegradas de vegetal
com
açúcar;
contendo
peticina,
ajustador de PH; e outros ingredientes
permitidos a sua composição; Goiabada;
Classificado em simples de goiaba; com
consistência firme para corte; isento de
sujidades, parasitos e larvas; com
Lata ou
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio;
pote
acondicionado em papel plástico
com no
transparente, lata ou pote com no
mínimo
mínimo 300 gramas; Embalado em caixa
300
de papelão reforçado; com validade
gramas
mínima 11 meses a contar da data da
entrega;
a; e suas condições deverão estar
de acordo com a resolução 272 de 22 de
setembro de 2005 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos determinados pela
ANVISA.
ESSÊNCIA ARTIFICIAL,, preparada com
vegetais genuínos maduros, com
aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha,
validade mínima de 10 meses a contar
Frasco
da data de entrega, em frasco de plástico
transparente atóxico e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA
TA-57
(Decreto 12486 de 20/10/1978).
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FARELO DE AVEIA – embalagem
primária: saco plástico atóxico, peso
líquido pacote mínimo de 200 gramas.
Pacote
Validade mínima de 6 meses e
fabricação não superior a 30 (trinta)
dias da entrega do produto
FARINHA DE MILHO;; simples, do grão
de milho torrado e peneirado, sem
glúten, na cor amarela, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, validade
mínima 7 meses a contar da entrega,
Pacote
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico com 500 gramas
do produto, e suas condições
ões deverão
estar de acordo com a NTA-34
34 (decreto
12486 de 20/10/78).
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL;
INTEGRAL
enriquecida com fibra alimentar, obtida
do trigo moído, limpo, desgerminado,
desgerminado
isenta de sujidades, parasitas e larvas,
livre de fermentação, mofo e materiais
Quilogra terrosos, validade mínima de 2 meses e
ma
4 dias a contar da entrega,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico contendo 1 kg do
produto, e suas condições deverão estar
est
de acordo com a (portaria n° 354 de
18/07/96) ANVISA.
FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1,
1
constituído por no mínimo de 90% de
grãos inteiros, na cor e característica a
variedade correspondente, de tamanho
e formato naturais, maduros e secos.
Isento de matéria terrosa, parasitas,
detritos animais ou vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados,, murchos,
imaturos, mofados ou carunchados. Não
Quilogra deve ter mistura de classes, devendo ser
ma
de safra recente. Embalagem primária:
saco plástico atóxico, transparente,
termossoldado e resistente, contendo
1kg do produto. Validade mínima de 3
(três) meses a contar
ntar da data de entrega
do produto. Suas condições deverão
estar de acordo com o Decreto 6268 de
22/11/2007, instrução normativa 12 de
28/03/2008
e
suas
alterações
posteriores.

Página 49 de 81

R$
5,00

Kodilar

R$
1,95

Proença

R$
5,00

Kodilar

R$
4,50

Nota Mil

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

58

1

360

Quilogra
ma

59

1

300

Lata,
pote ou
sache
com no
mínimo
200
gramas

62

1

10

Quilogra
ma

FUBÁ de milho; simples, do grão de
milho moído, de cor amarela, com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
com ausência de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas, validade mínima 4 meses a
contar da entrega, em saco plástico
transparente,
arente, atóxico, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-34
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
GELÉIA de fruta sabor MORANGO.
MORANGO
Obtida da cocção de frutas inteiras ou
pedaços na proporção de 50 partes de
frutas, ou seu equivalente e 50 partes de
açúcar. Ausente de corantes e
aromatizantes artificiais. Admitindo
adição de glicose ou açúcar invertido,
isento de sujidades, parasitas e larvas.
Livre de fermentação e substâncias
estranhas a sua composição. Validade
mínima de 10 meses a contar da entrega
em saco plástico atóxico pesando no
mínimo 200 gramas. Suas condições
deverão estar de acordo com a resolução
RDC 272 de 22/09/2005 e suas
alterações posteriores. Produto sujeito á
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa.
GORDURA VEGETAL,, natural, obtida da
mistura de óleos, gorduras comestíveis;
isenta de ranço e substâncias estranhas
a sua composição; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionado
em plástico atóxico, validade de no
mínimo 5 meses a contar da data da
entrega. Embalado em caixa de papelão
reforçado e suas condições deverão
estar de acordo com a resolução RDC
270 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores. Produto sujeito à
verificação
na
entrega
aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa.

Página 50 de 81

R$
2,00

Proença

R$
6,50

Olé

R$
9,30

Mesa

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

63

1

24

Quilogra
ma

71

1

400

Vidro/p
ote

15

Caixa
com no
mínimo
160
unidade
s

72

1

GRÃO DE BICO.. De primeira, nova,
constituída de grãos sãos e limpos, com
umidade máxima de 15% por peso,
isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em saco de polietileno
com até 500 gramas, com validade
mínima de 4 meses a contar da data de
R$
entrega e suas condições deverão estar 13,60
de acordo com a Portaria 263 de
22/09/2005
e
suas
alterações
posteriores.
Produto
sujeito
à
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa.
MAIONESE; emulsão cremosa obtida
com ovos e óleos vegetais, com adição
de
condimentos,
substâncias
comestíveis e sem corantes, de
consistência cremosa, na cor amarelo
claro, com cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades e seus ingredientes
de preparo em perfeito estado de
R$
conservação, com reduzido teor de
2,19
gordura, sem glúten, acondicionada em
vidro ou plástico, contendo 500 gramas
do produto, validade mínima 04 meses a
contar da entrega, hermeticamente
fechado, embalada em caixa de papelão
reforçado, e suas condições
ões deverão
estar de acordo com a NTA-70
70 (decreto
12486 de 20/10/78).
MAIONESE; emulsão cremosa obtida
com ovos e óleos vegetais; com adição
de
condimentos;
substâncias
comestíveis e sem corantes; de
consistência cremosa; na cor amarelo
claro; com cheiro e sabor próprio; isento
de sujidades e seus ingredientes de
R$
preparo em perfeito estado
stado de
12,00
conservação; acondicionada em sachê;
embalada em caixa de papelão
reforçado; e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-70
70 (Decreto
12486 de 20/10/78) Validade mínima 3
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
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MASSA PARA MINI PIZZA semi pronta.
Ingredientes: farinha de trigo, óleo de
spja, sal açúcar, conservantes ácido
sórbico e propionato de cálcio,
melhorador de farinha alfa amilase e
regulador de acidez ácido lático,
acondicionada
em
saco
plástico
transparente, atóxico, com no mínimo
400 gramas, com validade mínima de 60
dias a partir da data de entrega.
MILHO DE CANJICA BRANCA;; gupo
misturada, subgrupo despeliculada, de
primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade máxima de
14% por peso, acondicionado em saco
plástico transparente com 500 gramas
do produto, atóxico,
xico, com validade
mínima de 4 meses a contar da data da
entrega, e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-33
33 (decreto 12486
de 20/10/78).
MISTURA DE TEMPEROS para carnes,
legumes e arroz; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas, embalado
em 12 envelopes com 5 gramas cada,
com camada externa em plástico atóxico,
resistente, vedado. Ingredientes: sal,
colorífico, alho, cebola, orégano, salsa,
louro, condimentos preparados de alho
e cebola, realçadores de sabor glutamato
monossodico e inosinato dissodico. Não
contendo glúten. Validade mínima de 6
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
MISTURA PARA O PREPARO DE
MARIA MOLE sabor côco; constituído
de gelatina, água e açúcar, sem glúten,
apresentação em pó, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas, embalado
em
material
resistente,
vedada
hermeticamente, caixinha com 50
gramas, com validade mínima a contar
da data da entrega de 10 meses, suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA-57
57 (decreto nº 12486 de
20/10/78).
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MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA,
SOPA
tipo creme de cebola. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, fécula de mandioca, cebola,
sal, fécula de mandioca modificado,
gordura vegetal, cloreto de potássio,
condimento preparado sabor cebola
(maltodextrina, cebola,
la, extrato de
levedura, especiarias, óleo vegetal,
acidulante acido cítrico, antiumectante
dióxido de silício e aromatizante),
R$
Pacote
proteína vegetal hidrosilada, açúcar e 3,67
pimenta do reino branca. Realçadores de
sabor: glutamato monossódico e
inosinato de sódio.. Aromatizante.
Corante caramelo. Acidulante: acido
cítrico. Contendo glúten. Embalagem
contendo 65 gramas com rendimento de
4 porções. Com até 874 mg de sódio por
porção de 16 gramas. Validade mínima
de 6 meses e fabricação não superior a
30 dias da entrega do produto.
MOSTARDA;; composto de vinagre, óleo,
pó açúcar, sal e outras substâncias
permitidas; de consistência cremosa, cor
Caixa amarela, cheiro e sabor próprio; isento
com no de sujidades e seus ingredientes de
mínimo preparo em perfeito estado de
R$
160
conservação, validade mínima de 6 12,00
unidade meses; acondicionado
ndicionado em sachê de no
s
mínimo 7 gramas, embalado em caixa de
papelão; e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-70
70 (Decreto
12486 de 20/10/78)
ORÉGANO;; em folhas secas, obtido de
espécimes vegetais genuínos, grãos sãos
e limpos, de coloração verde pardacenta,
com cheiro aromático e sabor próprio,
isento de sujidades e materiais
estranhos a sua espécie, acondicionado
R$
Pacote em saco plástico transparente, atóxico
atóxic
2,40
com
8
gramas,
resistente
e
hermeticamente
vedado,
validade
mínima 10 meses a contar da data da
entrega, e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-70
70 (decreto 12486
de 20/10/78).
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PÃO DE FORMA;; superfície lisa, macia e
brilhante, não quebradiça miolo
consistente, sedoso e macio, tipo
tradicional, peça fatiada, contendo em
média 22 fatias, cortada no sentido
vertical; composto de farinha de trigo,
açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal,
reforçador,
çador, água; fermento biológico,
antimofo; embalado em saco de
polietileno atóxico, com validade
mínima de 06 dias a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com o (Dec.3.029, de
16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99).
Pacote com 500
00 gramas. Constando na
embalagem dados da empresa, lote,
validade, ingredientes, informações
nutricionais, identificação do produto e
peso líquido. Rotulagem de acordo com
a ANVISA.
PÃO TIPO BISNAGUINHA.. Embalagem
primária: sacos plásticos com 300g
(cada binsaguinha deve pesar cerca de
20g). Rótulo impresso, de forma clara e
indelével, com todas as informações
exigidas
pela
legislação
vigente.
Validade de no mínimo 08 (oito) dias a
contar da entrega.
PIRULITO; Duro Recheado Com Bala
Mastigavel;
Sabor
Artificial
de
Framboesa, Formato Arredondado;
Composto de Acucar,, Xarope de Glicose,
Gordura
Vegetal
Hidrogenada,
Acidulantes; Umectante, Emulsificantes;
Corantes, Aromatizantes e Outros
Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa,
Aroma e Sabor Artificial de Framboesa,
Textura
Dura;
Embalado
Individualmente
Com Filme
Ppt
Metalizado;
talizado; Embalagem Secundaria
Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica;
Com Validade Minima de 10 Meses Na
Data Da Entrega; e Suas Condicoes
Deverao Estar de Acordo Com a
Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc
12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc
14/14 e Alteracoess Posteriores; Produto
Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega
Aos
Proced.
Administrativos
Determinados Pela Anvisa; Pacote com
no mínimo 500 gramas
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PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA
SABOR MORANGO;; composto de
açúcar,
sal,
agente
tamponante,
acidulante, aroma artificial de morango,
corantes artificiais e outras substâncias
permitidas, qualidade ingredientes sãos
Caixa
e limpos, umidade de 2% p/p, validade
mínima 10 meses a contar da entrega,
em embalagem apropriada, pesando 45
gramas, e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-79
79 (decreto 12486
de 20/10/78).
PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA
SABOR UVA;; composto de uva, sal,
agente tamponante, acidulante, aroma
artificial de uva, corantes artificiais e
outras
substâncias
permitidas,
qualidade ingredientes sãos e limpos,
Caixa
umidade de 2% p/p, validade mínima 10
meses a contar da entrega, em
embalagem apropriada, pesando 45
gramas, e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-79
79 (decreto 12486
de 20/10/78).
POLPA DE ABACAXI,, integral congelada
– não fermentado. Não alcoólico. Sem
conservantes. Sem glúten. Produto
embalado em porções de 100 até 200
Unidade
gramas. Validade mínima 10 dias e
fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto, mantidas as
condições de refrigeração.
POLPA
DE
ACEROLA,,
integral
congelada – não fermentado. Não
alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten.
Produto embalado em porções de 100
Unidade
até 200 gramas. Validade mínima 10
dias e fabricação não superior a 30 dias
da entrega do produto, mantidas as
condições de refrigeração.
POLPA DE MANGA,, integral congelada –
não fermentado. Não alcoólico. Sem
conservantes. Sem glúten. Produto
embalado em porções de 100 até 200
Unidade
gramas. Validade mínima 10 dias e
fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto, mantidas as
condições de refrigeração.
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POLPA DE MARACUJÁ,, integral
congelada – não fermentado. Não
alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten.
Produto embalado em porções de 100
R$
Unidade
até 200 gramas. Validade mínima 10 1,90
dias e fabricação não superior a 30 dias
da entrega do produto, mantidas as
condições de refrigeração.
POLVILHO
AZEDO;;
branca;
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, com validade
mínima 6 meses a contar da data da
entrega; isento de sujidades, parasitas e
Quilogra larvas; e suas condições deverão estar
R$
ma
de acordo com a portaria 263 de 22 de 10,40
setembro de 2005 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos
ministrativos determinados pela
ANVISA.
POLVILHO
DOCE;;
branca;
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, com validade
mínima 6 meses a contar da data da
entrega; isento de sujidades, parasitas e
Quilogra larvas; e suas condições deverão estar
R$
ma
de acordo com a portaria 263 de 9,90
setembro de 2005 e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos
rativos determinados pela
ANVISA.
PREPARADO PARA CALDO DE
GALINHA: apresentação em 6 cubos,
peso líquido mínimo de 57 gramas.
Ingredientes: sal, gordura vegetal,
amido, extrato de levedura, cebola,
carne e gordura de galinha, alho, salsa,
amido, malto dextrina, pimenta do reino
R$
Caixa
branca, cravo, realçador de sabor 1,60
glutamato monossódico e inosinato
osinato
dissódico, corante caramelo. Embalagem
contendo 6 tabletes. Contem glúten.
Validade mínima 03 meses e fabricação
não superior a 30 dias da entrega do
produto.
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119

1

550

127

1

6

128

1

5300

QUEIJO cremoso tipo requeijão.
Ingredientes: leite desnatado, creme de
leite, concentrado proteínas de leite, sal,
cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo,
estabilizante citrato de sódio, polifosfato
de sódio e fosfato dissódico, regulador
de acidez ácido cítrico
ico e conservador
R$
Frasco
sorbato de potássio. Em embalagem de 4,75
copo plástico contendo no mínimo 200
gramas. Isento de glúten. Validade
mínima 20 dias e fabricação não
superior a 30 dias da entrega do
produto, desde que mantidas as
condições de refrigeração.
SEMENTE DE LINHAÇA,, triturada,
isento de sujidades, parasitas e larvas;
acondicionado em saco de polietileno
pesando no mínimo 150 gramas e suas
condições deverão estar de acordo com
Portaria MA 65/93 e suas alterações
Quilogra
R$
posteriores.
Produto
sujeito
à
ma
33,88
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela ANVISA.. Validade
mínima 03 meses e fabricação não
superior a 30 dias da entrega do
produto.
SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS
SABORES VARIADOSS com peso
aproximado de 55g por unidade.
R$
Unidade Validade mínima 03 dias e fabricação
2,50
não superior a 03 dias da entrega do
produto, desde que mantidos as
condições de refrigeração.
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SUCO CONCENTRADO, sabor de
ABACAXI,, sem açúcar. Para ser diluído
em água, composto de corante natural,
conservante, benzoato de sódio e
metabissulfito de sódio, e outras
substancias
permitidas
a
sua
composição. Qualidade obtida da fruta
madura e sã, processamento
to tecnológico
adequado sumetido a tratamento que
assegure a sua apresentação e
Frasco conservação até o consumo, com
R$
129
1
70
Maguary
ou vidro aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com 6,00
validade mínima de 10 meses a contar
da data de entrega. Acondicionado em
garrafa pet ou vidro, contendo
o 500 ml, e
suas condições deverão estar de acordo
com o Decreto 3510/00, resolução RDC
130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa.
Produto sujeito a verificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos determinados pela
Anvisa.
SUCO DE LARANJA INTEGRAL,, sem
açúcar adicionado, contendo açúcares
próprios dos ingredientes. Ingredientes:
suco de laranja integral e acidulante
R$
131
1
180
Frasco ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em
One
8,70
frasco de 900 ml com tampa roscável.
Validade mínima 30 diass e fabricação
não superior a 30 dias da entrega do
produto
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
diver
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
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21

1

300

47

1

100

52

1

1500

BISCOITO
SALGADO
INTEGRAL
INTEGRAL.
Composição:
Farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar
invertido, amido, extrato de malte, sal
refinado,
fermentos
químicos,
bicarbonato de sódio, bicarbonado de
amônio, pirofosfato ácido de sódio,
Pacote estabilizante
abilizante lecitina de soja e
melhoradores de farinha metabissulfito
de sódio e protease, contendo glúten.
Embalagem primária: sacos plásticos
transparentes,
atóxico,
fechado
hermeticamente, peso líquido do pacote
400 gramas. Validade mínima de 6
meses e fabricação
abricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
FARINHA DE MANDIOCA;; grupo
farinha seca, subgrupo fina, classe
branca, tipo 1, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, validade mínima 04
Quilogra
meses
a
contar
da
entrega,
ma
acondicionado em saco plástico com 1
kg do produto, atóxico, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-34
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1,, novo,
constituído de grãos inteiros e sãos, com
teor de umidade máxima de 14%, isento
de sujidades, materiais estranhos e
mistura de outras variedades e espécies,
acondicionado em saco plástico atóxico
contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
Quilogra garantam a integridade do produto até o
ma
momento do consumo, acondicionados
em fardos lacrados, validade mínima de
05 meses a contar da data da entrega, e
suas condições deverão estar de acordo
com o Decreto 6268 de 22/09/2007.
Instrução
trução Normativa 12 de 28/06/2008
e suas alterações posteriores. Produto
sujeito à verificação no ato da entrega
aos procedimentos administrativos
determinados pelo MAPA.
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67

1

1950

68

1

1000

79

1

235

88

1

1100

LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS
“A” E “D”, sem glúten, contendo Registro
no SIF, envasado em recipientes
Pacote herméticos em lata ou pacote lacrado(a),
ou lata fechado(a), contendo 400 g, validade
mínima 10 meses a contar da data da
entrega, e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria MA- 369, de
04/09/97.
LEITE EM PÓ INTEGRAL;; envasado em
recipientes herméticos em lata lacrada
ou pacote aluminizado, fechada,
Pacote contendo 400 gr, validade mínima 10
meses a contar da data da entrega; e
suas condições deverão estar de acordo
com a portaria MA- 369, de 04/09/97.
MILHO DE PIPOCA;; grupo duro, classe
amarela,
de primeira
qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de
sujidades, parasitas e larvas, admitindo
umidade máxima de 14% por peso,
acondicionado
em
saco
plástico
Pacote
transparente com 500 gramas do
produto, com validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega, e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA- 33 (decreto 12486 de
20/10/78).
ÓLEO DE SOJA REFINADO;; obtido de
espécie vegetal; isento de ranço e
substâncias estranhos; validade mínima
10 meses a contar da entrega, frasco
Lata ou com 900 ml; embalado em caixa de
Pet
papelão reforçado; e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-50
NTA
(decreto
12486
de
20/10/78).
Apresentação em lata ou Pet com 900
ml.
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SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor
laranja), simples, composto liquido com
vitaminas,
açúcar,
estabilizante,
antioxidante e conservante, qualidade
obtido pela mistura de no mínimo 50%
de suco e polpas integrais de frutas,
processamento tecnológico adequado,
submetido a tratamento quee assegure
sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs, água
potável, açúcar, ácidos orgânicos e
Tetra outras substâncias permitidas, com
R$
132
1
15000
pack/ aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Yzzy
1,03
caixa conforme recomendação de embalagem,
validade mínima de 5 meses a partir da
entrega, acondicionado em caixa
cartonada ou tetra pack contendo 200
ml, e suas condições deverão estar de
acordo a resolução RDC 272 de
22/09/2005
e
suas
alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela ANVISA. Deverá
conter canudo.
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
diver
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, vencedora
dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
CHÁ;; Camomila; constituído de florais
inteiros; de espécimes vegetais genuínos
dessecados; de cor amarela pardacenta;
com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e
larvas; validade mínima de 11 meses a
contar da entrega, em sache com 10 x 10
R$
30
1
300
Caixa
Real
g; Embalado em caixa de papel cartão; e 2,39
suas condições deverão estar de acordo
com a resolução RDC 277 de 22 de
setembro de 2005 e suas alterações;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos proced. administrativos
determinados pela ANVISA.
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34

1

180

35

1

60

36

1

350

37

1

30

CHOCOLATE;; ao leite; granulado;
preparado com açúcar, cacau em pó,
amido de milho, glucose de milho, óleo
de soja, emulsificante lecitina de soja e;
aromatizante, não contém glúten, com
R$
Pacote validade mínima de 11 meses a contar
3,49
da entrega; o produto será embalado em
pacotes de no mínimo 130 gramas; e
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 40 (Decreto 12.486 de
20/10/78).
COCO RALADO,, amêndoas de coco puro,
em FLOCOS parcialmente desidratado,
obtido por processo tecnológico
adequado, com umidade máxima de 4%
P/P e lípidos entre 35% a 60%; isento
de impurezas, sujidades e ranço.
Quilogra Validade mínima de 10 meses a contar
R$
ma
da entrega, em embalagem apropriada. 33,98
Suas condições deverão estar de acordo
com a resolução 272 de 22/09/2005 e
suas alterações posteriores. Produto
sujeito a verificação
rificação no ato da entrega
aos procedimentos administrativos
determinados pela Anvisa.
COCO RALADO;; amêndoas de coco
puro,
parcialmente
desidratado,
parcialmente desengordurado, não
acrescido de açúcar, obtido por processo
tecnológico adequado, com umidade
máxima de 4% p/p e lipídios entre 35%
R$
Pacote a 60%, isento de impurezas, sujidades e
2,30
ranço, validade mínima de 10 meses a
contar da data da entrega, em
embalagem apropriada com 100 gramas,
e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA- 29 (decreto 12486
de 20/10/78)
COLORÍFICO EM PÓ FINO,, homogêneo:
Produto constituído pela mistura de
fubá ou farinha de mandioca de urucum
em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso
Quilogra de urucum adicionado ou não de óleos
R$
ma
comestíveis. Embalagem primária: saco 8,69
plástico flexível, atóxico com peso de 1
kg o pacote. Validade mínima de 12
meses e fabricação não superior a 30
(trinta) dias da entrega do produto.
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40

1

35

Lata

51

1

56

Lata

54

1

250

Pacote

DOCE DE FRUTA em calda, sabor de
ABACAXI,, composto e obtido de frutas
em pedaços, cozido com água e açúcar,
preparado com frutas sãs e limpas,
isento de sujidades, parasitas e larvas,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
sem adição de aromatizante e coloração
artificial,
ficial, sendo considerado como peso
líquido de no mínimo 400 gramas,
R$
acondicionado em lata fechada, validade 6,82
mínima de 10 meses a contar da data da
entrega. Suas condições deverão estar
de acordo com a resolução 272 de
22/09/05 e suas alterações posteriores.
posteriore
Sujeito produto a verificação no ato da
entrega
aos
procedimentos
administrativos
determinado
pela
Anvisa.
FARINHA LACTEA;; de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico; Leite em pó
integral vitaminas e minerais; sal,
aromatizante e gluten; na cor
amarelada; Acondicionada em lata de
400 gramas; com validade mínima na
R$
data de entrega de 6 meses; Portaria 11,78
273 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; Produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
administrativos determinados pela
ANVISA.
FERMENTO
QUÍMICO PARA PÃO;
PÃO
pacote com 3 envelopes de 11 gramas.
R$
Validade mínima 2 meses e fabricação
2,89
não superior a 30 dias da entrega do
produto.
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60

1

170

66

1

320

69

1

200

70

1

8000

74

1

250

GELÉIA de fruta sabor UVA.. Obtida da
cocção de frutas inteiras ou pedaços na
proporção de 50 partes de frutas, ou seu
equivalente e 50 partes de açúcar.
Ausente de corantes e aromatizantes
artificiais. Admitindo adição de glicose
Lata,
ou açúcar invertido, isento de sujidades,
pote ou parasitas e larvas. Livre de fermentação
sache e substâncias estranhas a sua
com no composição. Validade mínima de 10
mínimo meses a contar da entrega em saco
200
plástico atóxico pesando no mínimo 200
gramas gramas. Suas condições deverão estar de
acordo com a resolução RDC 272 de
22/09/2005
e
suas
alterações
posteriores.
Produto
sujeito
á
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela Anvisa.
LEITE DE COCO;; natural, concentrado,
açucarado; obtido do endosperma de
coco; procedente de frutos sãos e
maduros; isento de sujidades, parasitas,
larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor
Vidro
próprios; validade min. 14 meses a
contar da entrega, em frasco de vidro de
200 ml;; e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA- 30 (Decreto
12.486 de 20/10/78).
Leite UHT/UAT desnatado;; validade
mínima de 02 meses e 4 dias a contar da
Tetra entrega, caixa cartonada e aluminisada
Pack
contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria
370, de 04/09/97, com registro do SIF.
Leite UHT/UAT integral;
teor de
matéria gorda mínimo de 3%, validade
mínima de 02 meses e 4 dias a contar da
Tetra
entrega, caixa cartonada e aluminisada
Pack
contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria
370, de 04/09/97, com registro do SIF.
MARGARINA LIGHT, reduzido em valor
lipídico, sem glúten, contendo registro
do SIF, pote plástico contendo peso
Pote
líquido de 500 gr. Validade mínima 3
meses e fabricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
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75

1

230

Pacote

76

1

400

Pacote

85

1

1000

Caixa/
tetra
pack

MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca
para
macarronada,
formato
ESPAGUETE Nº 08,, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo
especial, ovos, corante natural de
urucum e cúrcuma, com glúten,
enriquecido com ferro e ácido fólico;
isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitindo umidade máxima
13%, acondicionada em saco plástico
transparente, atóxico, com validade
mínima de 10 meses a partir da data de
entrega, e suas condições deverão estar
de acordo com a (resolução RDC 12/01
ANVISA/MS),
MS), (resolução 385/99 ANVS)
(resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria
74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS).
Embalado em saco plástico contendo
500 gramas.
MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca
para sopa, formato CONCHINHA, cor
amarela, obtida pelo amassamento da
farinha de trigo especial, ovos, amido de
milho e/ou mandioca, corante natural
de urucum e cúrcuma, com glúten,
isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitindo umidade máxima
13%, acondicionada em saco
co plástico
transparente, atóxico, com validade
mínima de 10 meses a partir da data da
entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com o (decreto 3.029,
16/04/99)
e
(portaria
593,
25/08/00)ANVISA. Embalado em saco
plástico contendo 500 gramas.
MOLHO
DE
TOMATE;;
produto
preparado com frutas maduras e sãs;
sem pele, sem sementes, acrescidos de
condimentos; sal, açúcar, cebola,
glutamato monossódico;; e outros
ingredientes permitidos; isento de
sujidades,
parasitas,
larvas
e
fermentações; livre de defeitos de
processamento; acondicionado em caixa
cartonada, com validade mínima de 10
meses a contar da data da entrega;
embalado em caixa de papelão
reforçado;
çado; e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-32
32 (decreto
12486 de 20/10/78). Embalado em
caixa com 520 gramas.
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98

1

230

Lata

100

1

200

Caixa

101

1

200

Caixa

102

1

200

Caixa

PESCADO EM CONSERVA,, sardinha ao
próprio suco; preparados com pescados
frescos,
limpos
e
viscerados,
apresentação: inteira com espinha;
conservado em óleo comestível, com
aspecto cor cheiro e sabor próprio,
isento de ferrugem e danificação das
latas, sujidades, parasitas e larvas;
validade mínima 10 meses a contar da
entrega, lata com no mínimo 125
gramas,, contendo registro do SIF,
embalado em caixa, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-10
NTA
(decreto 12486 de 20/10/78).
PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA
SABOR ABACAXI;; composto de açúcar,
sal, agente tamponante, acidulante,
aroma artificial de abacaxi, corantes
artificiais
e
outras
substâncias
permitidas, qualidade ingredientes sãos
e limpos, umidade de 2% p/p, validade
mínima 10 meses a contar da entrega,
em embalagem apropriada, pesando 45
gramas, e suas condições
es deverão estar
de acordo com a NTA-79
79 (decreto 12486
de 20/10/78).
PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA
SABOR FRAMBOESA;; composto de
açúcar,
sal,
agente
tamponante,
acidulante,
aroma
artificial
de
framboesa, corantes artificiais e outras
substâncias
permitidas,
qualidade
ingredientes sãos e limpos, umidade de
2% p/p, validade mínima 10 meses a
contar da entrega, em embalagem
apropriada, pesando 45 gramas, e suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA- 79 (decreto 12486 de
20/10/78).
PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA
SABOR LIMÃO;; composto de açúcar, sal,
agente tamponante, acidulante, aroma
artificial de limão, corantes artificiais e
outras
substâncias
permitidas,
qualidade ingredientes sãos e limpos,
umidade de 2% p/p, validade mínima 10
meses a contar da entrega, em
embalagem apropriada, pesando 45
gramas, e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-79
79 (decreto 12486
de 20/10/78).
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111

1

50

120

1

95

121

1

220

126

1

132

PREPARADO PARA CALDO DE CARNE:
CARNE
apresentação em 6 cubos, peso líquido
mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal,
gordura vegetal, amido, extrato de
levedura, cebola, extrato de carne, salsa,
amido modificado, malto dextrina,
alecrim, louro, curcuma, noz-moscada,
moscada,
R$
Caixa pimenta do reino branca, cravo,
1,56
realçador
de
sabor
glutamato
monossódico e inosinato dissódico,
corante caramelo e aromatizantes.
Embalagem contendo 6 tabletes. Contem
glúten. Validade mínima 03 meses e
fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto.
QUEIJO;; minas frescal, sem sal;
embalado em plástico inviolável,
validade mínima de 24 dias a contar da
data da entrega; e suas condições
deverão estar de acordo com a Portaria
R$
Unidade MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto
11(Decreto
13,49
12.486 de 20/10/78); e suas alterações
posteriores;
produto
sujeito
a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pelo MAPA
QUEIJO;; parmesão, ralado; embalado
em plástico apropriado, inviolável, com
validade mínima de 02 meses e 4 dias a
contar da data da entrega; e suas
R$
Pacote
condições deverão estar de acordo com 3,59
a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e
NTA-11
11 (Decreto 12486/78). Contendo
50 gr.
SAL REFINADO IODADO,, com no
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e
sais de iodo; acondicionado em saco de
Quilogra polietileno, resistente e vedado, com
R$
ma
validade mínima de 10 meses a contar 1,34
da data da entrega; e suas condições
deverão estar de acordo com a
(resolução RDC nº 28, de 28/03/00).
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SUCO
CONCENTRADO;
sabor
deMARACUJÁ,, sem açúcar; para ser
diluído em água; composto de corante
natural; conservante: benzoato de sódio
e metabissulfito de sódio; e outras
substâncias
permitidas
a
sua
composição; qualidade obtido da fruta
madura e sã; processamento tecnológico
adequado submetido a tratamento que
assegure
sua
apresentação
e
R$
130
1
180
Frasco conservação ate o consumo; com
Dafruta
6,58
aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com
validade mínima de 10 meses a contar
da data de entrega; acondicionado em
garrafa pet,contendo 500 ml; e suas
condições deverão estar de acordo com
a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc
360/03 Anvisa produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
adminstrativos
determinados pela Anvisa
TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a
base de farinha de trigo com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal,
extrato de malte, amido, com glúten,
R$
134
1
210
Pacote
Visconti
embalagem aluminizada contendo peso 3,26
líquido 160 gr. Validade mínima 30 dias
e fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto
VINAGRE DE ÁLCOOL,, resultante de
fermentado, acético de álcool hidratado,
água e conservantes INS 224, acidez
4,0%, isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais estranhos,
live de sujidades, material terroso e
detritos de minerais e vegetais,
R$
135
1
120
Frasco
Vitalia
acondicionado em frasco plástico com 1,38
tampa
inviolável,
hermeticamente
fechado e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA-72
72 (Decreto
12486 de 20/10/78). Validade mínima
02 meses e fabricação
abricação não superior a 30
dias da entrega do produto.
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-9 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
diver
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
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Termo de Registro de Preços: FÁBRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA - ME, vencedora
dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
IOGURTE líquido sabor morango 140
gramas.
Produto
obtido
pela
fermentação
do
leite
integral
pasteurizado, por adição de fermento
lácteo, adicionado de aroma idêntico ao
natural de morango e açúcar. Sem
glúten.
Colorido
artificialmente.
Ingredientes: leite integrall pasteurizado,
R$
64
1
7200
Unidade
Kinatural
açúcar, emulsificante, fermento lácteo, 0,94
sorbato de potássio e aroma idêntico ao
de morango. Embalagem plástica rígida
com peso líquido de 140 gramas, de
forma original e inviolada. Validade
mínima 15 dias e fabricação não
superior a 10 dias da entrega do
produto.
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 020/2020-10 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES
CHOC
LTDA EPP, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
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90

1

1000

Unidade

OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com
pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas
artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa
de cacau, manteiga de cacau, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó, leite em pó
integral, estabilizante lecitina de soja,
poligliceroll poliricinoleato, vanilina. Pode
conter glúten. Ingredientes dos confeitos
coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga
de cacau, gordura vegetal, leite em pó
integral, goma arábica, dióxido de titânio,
estabilizante lecitina de soja e ésteres de
acido ricinoléico,
inoléico, vanilina, glaceante cera de
carnaúba, corantes artificiais amarelo
R$ 8,49
tartrazina,
amarelo
crepúsculo,
azul
brilhante, vermelho ponceau, vermelho
alura e vermelho eritrosina. Pode conter
glúten. Pode conter traços de amendoim.
Embalagem: envolto em folha
olha de alumínio e
na base de polipropileno natural os
confeitos de chocolate, reembalado em filme
polipropileno laminado com impressão
externa colorida, amarrado com fita de
cetim, com rótulo adesivo em papel
impresso e acondicionado em caixas de
papelão ondulado com colméia de 24
unidades. Peso de cerca de 110 gramas por
unidade.

Gobeche

Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 15. Cajati, 24 de março de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 021/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornec
fornecimento
imento parcelado de oxigênio gás
medicinal e ar comprimido medicinal para uso do Departamento Municipal de Saúde
Saúde, por
período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através
de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: SOLDA AÇO
COMERCIAL LTDA - EPP,, vencedora do
dos seguintes lotes:
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UNITÁRIO
MARCA
Oxigênio
gás
medicinal
(com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
001
6000
M3
capacidades a serem indicadas pelo
R$ 4,94
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 10
M3).
Oxigênio
gás
medicinal
(com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
002
750
M3
capacidades a serem indicadas pelo
R$ 30,00
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 5
M3).
Oxigênio
gás
medicinal
(com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
003
650
M3
R$ 30,00
capacidades a serem indicadas pelo
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 3
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M3).
Oxigênio
gás
medicinal
(com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
3
004
650
M
capacidades a serem indicadas pelo
R$ 84,90
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 1
M3).
Ar comprimido medicinal (com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
005
30
M3
capacidades a serem indicadas pelo
R$ 9,70
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 10
M3).
Ar comprimido medicinal (com
fornecimento
de
cilindros
com
Air
006
20
M3
capacidades a serem indicadas pelo
R$ 28,00
Liquide
Departamento Municipal de Saúde 3
M3).
Assinatura: 24.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 02. Cajati, 24 de março de 2020.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 022/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de hortifrutigranjeiros para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: L. PEREIRA MAGALHÃES - ME,, vencedora dos
do seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Abacate, de primeira, tipo quintal ou
geada,
tamanho
e
coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvido e maduro, com polpa
R$
1
1
250
Quilograma
Ceagesp
firme e intacta. Não pode apresentar 5,64
defeitos graves como dano por praga,
ferimento, passado, podridão ou
queimado do sol.
Abacaxi tipo 10, de primeira,
tamanho e coloração uniformes,
R$
2
1
400
Unidade
Ceagesp
devendo ser bem desenvolvido e 6,29
maduro, com polpa firme e intacta.
Acelga; fresca, de primeira, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material
R$
5
1
160
Unidade terroso e umidade externa anormal,
Ceagesp
3,34
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
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6

1

50

7

1

400

8

1

330

9

1

30

14

1

1300

15

1

400

16

1

100

Agrião,
tamanho
e
coloração
uniformes, sem lesões de origem
Maço
física ou mecânica, perfuração e
cortes.
Alface americana extra, fresca, de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material
Unidade
terroso e umidade externa anormal,
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Alface crespa hidropônica, fresca, de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material
Unidade
terroso e umidade externa anormal,
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades,
es, parasitas e larvas, sem
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Alface tipo roxa, fresca, de 1ª
qualidade,
devendo
ser
bem
desenvolvida sem passar do ponto de
colheita, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa
Unidade
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos ou
mecânicos
(folhas
queimadas,
cortadas).
Batata, tipo inglesa, especial, lavada,
lisa, de primeira, firme e intacta, sem
lesões de origem física ou mecânica
Quilograma
(rachaduras, cortes), tamanho e
conformação uniformes, devendo ser
graúda.
Batata-doce,
doce, roxa, lavada, lisa, de
primeira, firme e intacta, sem lesões
de origem física ou mecânica
Quilograma
(rachaduras, cortes) tamanho e
conformação uniformes, devendo ser
graúda.
Berinjela, comum, boa qualidade,
tamanho e coloração uniforme, firme
Quilograma e intacta, sem lesões de origem física
ou
mecânica
(rachaduras,
perfurações, cortes).
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17

1

110

18

1

350

19

1

410

20

1

620

27

1

1700

Beterraba tipo 3A, de primeira,
fresca, compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica,
Quilograma
rachaduras e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida.
Brócolis ninja, fresca, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta
de enfermidades, material terroso e
Unidade
umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos
ou mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Cebola graúda, de primeira, compacta
e firme, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes,
Quilograma tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida,
isenta de sujidades, parasitas e
larvas.
Cenoura, de primeira, sem rama,
compacta e firme, sem lesões de
origem
física
ou
mecânica,
Quilograma
rachaduras e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida.
Goiaba, vermelha, fresca, de primeira,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpa firme e intacta,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e
madura, isenta de enfermidades,
Unidade
material terroso e umidade externa
anormal, livre de resíduos
esíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
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29

1

1300

Quilograma

30

1

200

Quilograma

31

1

1000

Quilograma

32

1

1500

Unidade

33

1

20

Quilograma

34

1

300

Quilograma

36

1

2200

Unidade

Laranja Pêra, tipo 12 dúzias (caixa),
pesando de 100 a 120 g cada; fresca;
livre de resíduos de fertilizantes,
bolores, sujidades, material terroso,
parasitas e larvas; tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida e madura (sólidos
solúveis acima de 10º Brix), com
polpa firme e intacta, deve ser rica
em sumo (conteúdo de suco acima de
35%).
Limão, tahiti, de primeira, fresco,
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta.
Maçã nacional (gala ou fuji), calibre
180 (de 96 a 104 g por unidade).
Grau ótimo de amadurecimento no
momento da entrega, em boas
condições de consumo, compacta e
firme; isenta de enfermidade;
material terroso, bolores e umidade
externa
anormal;
tamanho
e
coloração uniformes.
Mamão papaya,, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, sem danos
físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Mandioca graúda, de primeira, boa
qualidade, fresca, compacta e firme,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida.
Mandioca graúda, de primeira, boa
qualidade, fresca, compacta e firme,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida. Sem
casca e acondicionada em embalagem
á vácuo com até 1 kg.
Manga, tipo tommy, atkins de
primeira, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvido e maduro, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
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37

1

310

40

1

1400

45

1

20

46

1

200

47

1

180

48

1

30

Melancia, redonda, de primeira
qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e
R$
Unidade coloração uniformes, devendo ser
16,50
bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta, pesando entre
10 kg a 15 kg cada unidade.
Ovo de galinha, branco, extra,
pesando no mínimo 60 gramas por
R$
Dúzia
unidade, isento de sujidades, fungos e
3,50
substâncias tóxicas, acondicionado
em embalagem própria.
Pimentão verde, de boa qualidade,
fresco, sem deformidades, tamanho
médio, Extra A, maior que 15 cm e
coloração uniformes, isenta de
R$
Quilograma
enfermidades, material terroso e 5,69
umidade externa anormal, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte..
Quiabo, lavado, de 1º qualidade,
firme e intacto, sem lesões de origem
R$
Quilograma física ou mecânica (rachaduras,
6,49
cortes) tamanho e conformação
uniformes.
Repolho, liso, fresco, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
R$
Unidade
desenvolvido, firme e intacto, sem 2,39
lesões de origem física ou mecânica,
perfuração e cortes.
Repolho, roxo, fresco, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
R$
Unidades
desenvolvido, firme e intacto, sem 2,90
lesões de origem física ou mecânica,
perfuração e cortes.
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Uva; niagara;; nacional; de primeira;
tamanho e coloração uniformes;
devendo ser bem desenvolvida e
madura; com polpa firme e intacta;
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte;
acondicionada em caixa de madeira
(400x260x100)mm;
pesando
aproximadamente
mente 6 kgs; e suas
R$
52
1
600
Quilograma condições deverão estar de acordo
Ceagesp
5,90
com a resolução RDC 272/05),(inst.
normat.n 1 de 01/02/02; com os
padrões de embalagem instrução
normativa
conjunta
n
9,de
12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro);
produto sujeito a verificação no ato
da entrega
ga aos procedimentos
.administrativos determinados pela
Anvisa.
Assinatura: 26.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 26 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 022/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de hortifrutigranjeiros para consumo de diversos
diver
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: RONALDO CREPALDI - ME, vencedora dos seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Abóbora paulista; madura, seca, de
primeira, tamanho e coloração
uniformes, isenta de enfermidade,
R$
3
1
500
Quilograma material terroso e umidade externa
Ceasa
2,85
anormal, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do seu manuseio
e transporte.
Abobrinha, italiana, de primeira (boa
qualidade), tamanho e coloração
uniformes, isenta de enfermidades,
R$
4
1
500
Quilograma material terroso e umidade externa
Ceasa
4,85
anormal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Cheiro verde (salsinha + cebolinha),
frescas, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvidas, firmes e intactas,
R$
21
1
850
Maço
Ceasa
isenta de enfermidades, material 2,00
terroso e umidade externa anormal,
sem danos físicos ou mecânicos
oriundos do manuseio
eio e transporte.
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22

1

600

23

1

70

24

1

350

25

1

350

26

1

200

28

1

200

Chuchu de primeira, tamanho e
coloração uniformes, livre de
Quilograma enfermidades, materiais terrosos,
sem danos físicos ou mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Coentro, fresco, extra de ótima
qualidade, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvido, firme e intacto, isenta
de enfermidades, material terroso e
Maço
umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos
ou mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Couve-flor,
flor, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material
Unidade terroso e umidade externa anormal,
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Couve-manteiga,
manteiga, fresca, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta
de enfermidades, material terroso e
Maço
umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas,
as, sem danos físicos
ou mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Escarola,
fresca, de primeira,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa
Unidade
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Inhame, de 1ª qualidade, extra A
(raízes acima de 100 g), firme e
Quilograma intacto, sem lesões de origem física
ou mecânica (rachaduras, cortes),
devendo ser graúdo.
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2,15

Ceasa

R$
3,00

Ceasa

R$
4,70

Ceasa

R$
2,50

Ceasa

R$
2,50

Ceasa

R$
4,90

Ceasa
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35

1

900

Quilograma

38

1

310

Unidade

39

1

500

Unidade

41

1

40

Quilograma

42

1

70

Quilograma

43

1

2100

Unidade

44

1

20

Quilograma

49

1

30

Maço

Mandioquinha, de primeira, boa
qualidade, fresca, compacta e firme,
isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida,
isenta de danos físicos ou mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Melão,
amarelo,
de
primeira,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa intacta e firme.
Morango, de primeira qualidade, livre
de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa intacta e firme,
em bandeja contendo 300 gramas.
Pepino comum, de primeira, tamanho
e coloração uniformes, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfuração
e cortes.
Pepino tipo japonês, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, sem
lesões de origem física ou mecânica,
perfuração e cortes.
Pêra, argentina, estrangeira de
primeira, tamanho e coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvido e maduro, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Pimentão colorido, de boa qualidade,
fresco, sem deformidades, tamanho
médio, Extra A, maior que 15 cm e
coloração uniformes, isenta de
enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Rúcula,
tamanho
e
coloração
uniformes, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfuração e
cortes
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Ceasa

R$
4,80

Ceasa

R$
5,30

Ceasa

R$
2,60
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R$
4,80

Ceasa

R$
1,10

Ceasa

R$
6,70

Ceasa

R$
2,75

Ceasa
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Tangerina – variedade ponkan:
tamanho
de
caixa
M
com
aproximadamente 22 kg de fruto,
fresca, de primeira, livre de resíduos
R$
50
1
500
Quilograma de fertilizantes, sujidades, parasitas e
4,00
larvas,
tamanho
e
coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvida e madura, com polpa
firme e intacta
Tomate maduro santa cruz, de boa
qualidade, graúdo, com polpa firme e
intacta, isento de enfermidades,
material terroso e umidade externa
R$
51
1
600
Quilograma
anormal, livre de resíduos de 5,20
fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas, sem lesões de origem física ou
mecânica, rachaduras e cortes.
Vagem, boa qualidade, tamanho e
coloração uniformes, livre de
enfermidades, material terroso e
R$
53
1
250
Quilograma
umidade externa anormal, sem danos 7,40
físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Assinatura: 26.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 26 de março de
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.

Ceasa

Ceasa

Ceasa

2020.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 022/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de hortifrutigranjeiros para consumo de diversos
Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12 (doze)) meses na modalidade de PREGÃO,
por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do
Termo de Registro de Preços: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, vencedora dos
seguintes lotes:
Lote Item
Qtd
Emb
Descrição do objeto
Unit
Marca
Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões
de origem física ou mecânica,
R$
Ceasa
10
1
400
Quilograma perfurações e cortes, tamanho e
19,25
Curitiba
coloração uniformes, devendo ser
bem
desenvolvido,
isento
de
sujidades, parasitas e larvas.
Banana tipo da terra, de 1ª qualidade,
em pencas, frutas com tamanho e
coloração uniformes, com polpa
R$
Ceasa
11
1
450
Dúzia
firme e intacta, devendo ser bem
14,80
Curitiba
desenvolvida, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
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Banana tipo nanica, em pencas, de
primeira, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firme e intacta,
R$
Ceasa
12
1
400
Dúzia
devendo ser bem desenvolvida, sem 4,20
Curitiba
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Banana tipo prata, em pencas, de
primeira, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firme e intacta,
R$
Ceasa
13
1
150
Dúzia
devendo ser bem desenvolvida, sem 4,50
Curitiba
danos físicos ou mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Assinatura: 26.03.2020.. Vigência: 1
12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 26 de março de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 023/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para serviços comuns, continuados de lavagem
nos veículos leves, pickups cabine simples ou d
dupla,
upla, vans e ambulâncias, patrimônios da
Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preço
Preços: R. DO CARMO GONCALVES - ME vencedora do
seguinte lote:
VALOR
LOTE
DESCRIÇÃO
UNID.
QTDE.
UNIT.
Lavagem Completa/Geral: Entende
Entende-se por lavagem
completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior,
externa do veículo retirando toda a sujeira observada
na pintura, utilizando
utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, interna, secagem e acabamento,
sopragem, aspiração
ão geral e higienização. Inclui
Inclui-se
1
SV
R$ 25,00
636
nesse processo a lavagem do motor intercaladamente
mês
sim/mês
não,
chassi,
pára
pára-lamas,
embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára
párachoques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for
possível o alcance dos pont
pontos desejados. Secagem
com flanela limpa e conservada. CATEGORIA 1
Assinatura: 27.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 27 de março de 2020.
HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 023/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para serviç
serviços
os comuns, continuados de lavagem
nos veículos leves, pickups cabine simples ou dupla, vans e ambulâncias, patrimônios da
Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na modalidade de
PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, atravéss de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços: ADRIELLE MATTOS DOS SANTOS vencedora do
seguinte lote:
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LOTE

DESCRIÇÃO

UNID.

VALOR
UNIT.

QTDE.

Lavagem Completa/Geral: Entende
Entende-se por lavagem
completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior,
externa do veículo retirando toda a sujeira observada
na pintura, utilizando
utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, interna, secagem e acabamento,
sopragem, aspiração
ão geral e higienização. Inclui
Inclui-se
2
SV
R$ 46,99
316
nesse processo a lavagem do motor intercaladamente
mês
sim/mês
não,
chassi,
pára
pára-lamas,
embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára
párachoques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for
possível o alcance dos pont
pontos desejados. Secagem
com flanela limpa e conservada. CATEGORIA 2
Assinatura: 27.03.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 27 de março de 2020.
HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.
Encontra-se
se no site da Prefeitura ((www.cajati.sp.gov.br)) o link Extrato de Atas de Registro de
Preços contendo todos os Registros de Preços efetuados para atendimento ao disposto no Artigo
15, §2º da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MICRO
MICRO-EMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP.
A Prefeitura do Município de Cajati - SP, com o intuito de ampliar seu Cadastro de Fornecedores
de Materiais, Serviços e Obras, bem como atualizar os registros existentes, conforme determina
o artigo 34, parágrafo
rágrafo 1º da Lei 8.666/93 e modificações, por meio de sua Comissão Permanente
de Licitações, torna público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição no
CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS da Prefeitura do
Município de CAJATI - SP,, com a finalidade de inscrever fornecedores de produtos, materiais e
obras, para auxílio nos trabalhos de pesquisa de mercado (cotações previas) e expedir, aos
interessados, o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC,, exigido para participação
participaç na
modalidade licitatória, Tomada de Preços. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
permite aos interessados a participação em licitações nas modalidades CONVITE, quando não
for convidada pelo órgão licitante, e, nas TOMADAS DE PREÇOS, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
e PREGÃO,, possibilitando a substituição de documentos necessários à habilitação, conforme o
caso (previsão no respectivo edital). O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC
somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que solicitare
solicitarem no ato de inscrição
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços a expedição desta certificação, desde o
requerente atender todas as exigências deste Edital. A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC não pressupõe a participação em li
licitações.
citações. Os interessados deverão
acompanhar a divulgação dos editais da Edilidade através da Imprensa Oficial do Município de
Cajati e jornal de grande circulação regional, Diário Oficial do Estado, site da Prefeitura do
Município de Cajati - SP e no Quad
Quadro
ro de Avisos da Edilidade, conforme a modalidade respectiva.
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