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JOTA’S MÓVEIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.924.998/0001-09, com sede na Avenida das Acácias nº 818
–Pólo Moveleiro, Zona B, telefone (68) 9223-9701 ou 3229-6985, Bairro Distrito Industrial
VALOR
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID QUANT.
UNIT. R$ TOTAL R$
Beliche (item 29 do Edital)
-Estrutura em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru ferro, Angelim,
Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, com acabamento em três demãos de selador
intercaladas por lixamento.
-Pés com bitolas de 8 x 6 x 80 cm de altura, com cavilhas na parte inferior e encaixe na parte superior, totalizando a altura de 160 cm.
-Barras de 14 x 3 x 188 cm de comprimento, iniciando aos 31 cm de altura do pé, com ripas de 2,5
915,10
05
UNID
03
2.745,30
x 3 x 187 cm, ﬁxadas com cola e parafusos para sustentação do estrado.
Travessas de 14 x 3 x 76 cm largura mais 4 cm de respiga para cada lado, sendo 2 na cabeceira,
iniciando a primeira aos 35 cm e a segunda aos 60 cm.
-Estrados com 8 ripas de 7 x 1,5 x 188 cm de comprimento, com 4 travessas de 3 x 6 x 78 cm.
-Escada altura de 131 x 39,5 cm com sistema de montagem encaixe de cavilhas ou respiga.
-Grades protetoras na parte superior com ripas em “L” medindo 7 x 2,5 x 90 cm de comprimento e 7
x 2,5 x 40 cm de altura, ﬁxadas com parafusos.
VALOR TOTAL R$
R$ 2.745,30
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.52.00 - Fonte de Recursos: 100,
200, 400, 500 e 700.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá vigência de 12(doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Contrato.
Como Gestora do Contrato a Sra. JERSILEIDE RUFINO DA SILVA e como Co-gestora do Contrato a Sra. NAYRA GADELHA GONÇALVES DOS SANTOS.
ASSINATURA: 21 de maio de 2014
ASSINAM: Drª SUELY DE SOUZA MELO DA COSTA pela Secretaria de Estado de Saúde e NELY BARBOSA DE PAULO LOUREIRO pela empresa
JOTA’S MÓVEIS.
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 187/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0002713-4/2014
ADA Nº 19-14-0036098
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 186/2014, CEL 02
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nos
municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 176.141,88 (cento e setenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Coordenação de Cruzeiro do Sul Vale do Juruá: ARMEDIO CAMELI TELES;
- Hospital de Dermatologia Sanitaria de CZS: ELÉSSEN ALVES DA COSTA;
- Hospital Geral da Criança e da Mulher de CZS: CLEBERSON FELIX DA SILVA;
- Marechal Thaumaturgo: FRANCISCO JADSON DE SOUZA SILVA;
- Samu: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- CAPS: ARMEDIO CAMELI TELES;
- TFD: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Hemonucleo: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Unidade Mista Santa Luzia: SNEYLA FERREIRA TELES SOUZA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- CHARLES ANDRE ROSA CAVALCANTE
DATA DA ASSINATURA: 07/05/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e NAIRSE GUIMARÃES FREIRE ANTUM representante da empresa
NASSER B. ANTUM - ME.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 186/2014, CEL 02
EMPRESA: NASSER B. ANTUM - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 03.782.779/0001-32, estabelecida a Avenida Rodrigues Alves, nº 215, Centro, Cruzeiro do Sul – Acre, Telefone: (68) 3322.6542, E-mail: casadopadeiroczs@hotmail.com,
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro Adjudicado Total R$
AZEITE DE OLIVA REFINADO PURO, sem mistura com óleo de soja, 0% de colesterol
02
Lta
FAISÃO
468
12,55 5.873,40
e gordura trans - SEM PRESENÇA DE ÓLEO COMPOSTO - embalagem com 500 ml.
LA
04 AZEITONA VERDE COM CAROÇO - peso drenado em embalagem com 500g. vidro
336
7,50 2.520,00
VOLETERA
09 AMIDO DE ARROZ - embalagem com pacote de 200g.
Pct
ARROZINA 1.164
2,99 3.480,36
AMIDO DE MILHO - embalado em papel impermeável limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade
10 do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, Pct
KIMIMO
1.164
3,00 3.492,00
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Embalagem em pacote de 200g.
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BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER - salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de
sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, alem das substancias normais
12 do produto. Embalagem individualizadas em papel celofane em caixas de papelão Pct
CASAREDO 3.684
3,00 11.052,00
a data de fabricação devera estar em local visível da embalagem, não superior a
30 dias da data de entrega, bem como o prazo de validade. Embalagem com 400g.
CHÁ DE ERVA CIDREIRA - Acondicionado em envelope individual, tipo sache, de
papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem deverá tra20 zer externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, Cx
LEÃO
708
4,45 3.150,60
número de lote, quantidade do produto.Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. Embalagem em caixa com 15 saches.
CHÁ DE HORTELÃ - Acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel
impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem deverá trazer exter24 namente os dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de Cx
LEÃO
708
3,79 2.683,32
lote, quantidade do produto.Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade. Embalagem em caixa com 15 saches.
FARINHA DE MANDIOCA - torrada de primeira qualidade, amarela, seca, ﬁna, tipo
27
Kg
REGIONAL 5.604
5,00 28.020,00
1, embalagem em pacote de 1kg.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Em29
Kg
TRIGONI 1.140
3,90 4.446,00
balagem com pacote de 1 kg.
33 FERMENTO EM PÓ QUIMICO. Embalagem em lata de 100g.
Lta
TRISANTI 480
3,50 1.680,00
36 FLOCOS FINO DE AVEIA, com glúten, Embalagem em lata com 450g (aveia). Lta
QUAKER 1.332
7,15 9.523,80
45 LEITE CONDENSADO - Embalagem em lata de 395g.
Lta
MOCOCA 1.140
3,20 3.648,00
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - Com 0% de gordura embalado em
latas de ﬂandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes,
não violados, resistentes, o. Deverá conter externamente os dados de identiﬁca49
Lta
ITAMBÉ
504
9,00 4.536,00
ção, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Embalagem em lata com 300g.
MACARRÃO ESPAGUETE SEMOLADO COM OVOS, embalagem primária e se56
Pct
ORSI
5.040
2,39 12.045,60
cundária transparente. Embalagem em pacote de 500g.
MAIONESE - Emulsão cremosa, obtida com ovos pasteurizados, 0% de gordura
trans e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem
57 corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, Vidro DUSUL
504
5,00 2.520,00
isento de sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de conservação, Embalagem em vidro de 500g.
62 MILHO VERDE - em conserva peso drenado. Embalagem em lata com 200g.
Lta
GOIAS
648
2,80 1.814,40
OREGANO DESIDRATADO - Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades ﬂorais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo A embalagem
65 deverá conter externamente os dados de identiﬁcação e procedência, número do Pct
AKIRI
372
25,00 9.300,00
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Embalagem em pacote de 500g.
SARDINHA EM CONSERVA - com óleo comestível e ômega 3.Embalagem de lata
70
Lta
88
1.284
3,15 4.044,60
com 125g com tampa abre fácil.
SUCO DA FRUTA, ingredientes básicos: água, concentrado de abacaxi conser71
Frasco JANDAIA 2.916
4,50 13.122,00
vantes, apresentação: líquida concentrado. Embalagem em frasco tretapak de 500 ml.
SUCO DA FRUTA, ingredientes básicos: água, polpa de manga conservantes,
74
Frasco JANDAIA 2.916
4,50 13.122,00
apresentação: líquida concentrado frasco 500ml.
OVO DE GALINHA - classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo
grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acon90 dicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor Dz
CARIJÓ
936
5,20 4.867,20
com inspeção oﬁcial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de
inspeção de Produtos de Origem Animal. Embalagem com 12 unidades.
ALHO - Graúdo do tipo comum, cabeça inteira ﬁsiologicamente desenvolvida, com
97
Kg
TOPYC
1.788
17,45 31.200,60
bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas.
VALOR TOTAL
R$ 176.141,88
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 188/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0002713-4/2014
ADA Nº 19-14-0036098
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 186/2014, CEL 02
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nos
municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 490.962,96 (Quatrocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Coordenação de Cruzeiro do Sul Vale do Juruá: ARMEDIO CAMELI TELES;
- Hospital de Dermatologia Sanitaria de CZS: ELÉSSEN ALVES DA COSTA;
- Hospital Geral da Criança e da Mulher de CZS: CLEBERSON FELIX DA SILVA;
- Marechal Thaumaturgo: FRANCISCO JADSON DE SOUZA SILVA;
- Samu: ARMÉDIO CAMELI TELES;
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- CAPS: ARMEDIO CAMELI TELES;
- TFD: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Hemonucleo: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Unidade Mista Santa Luzia: SNEYLA FERREIRA TELES SOUZA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- CHARLES ANDRE ROSA CAVALCANTE
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA representante da empresa A. S.
MELO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº186/2014– CPL 04
EMPRESA: A. S. MELO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 09.428.963/0001-65, estabelecida a AvenidaDesembargador Tavora, nº 41, Centro, Cruzeiro do Sul – Acre, Telefone: (68) 3322.1134, E-mail: as.licitacao@hotmail.com,
Quant. para
Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro
Adjudicado Total R$
ADOÇANTE LÍQUIDO, a base de sorbitol ou aspartame ou sucralose ou stévia
7
Frasco
216
adocil
4,40
950,40
- frasco com 100 ml.
8 AMEIXA INTEIRA EM CALDA - peso drenado embalagem com 400g.
Lta
480
ole
7,50 3.600,00
BISCOITO AGUÁ - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios
embalado em PCT plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, la11
Pct
1.068
tostine
3,90 4.165,20
crada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Embalagem
com pacote de 200g.
CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, torrado e moído, sem glúten, empacotado auto15
Pct
6.960
A.S.
2,95 20.532,00
maticamente, Embalagem de 250g.
CHÁ DE CAMOMILA - Acondicionado em envelope individual, tipo sache, de
papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem deverá trazer externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informações
19
Cx
528
mate leão
3,39 1.789,92
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. Embalagem em caixa com 15 saches.
CHÁ DE ERVA DOCE - Acondicionado em envelope individual, tipo sache,
de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem
deverá trazer externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informa21
Cx
708
mate leão
3,99 2.824,92
ções nutricionais, número de lote, quantidade do produto.Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade.
Embalagem em caixa com 15 saches.
26 ERVILHA EM CONSERVA - peso drenado. Embalagem com 200g.
Lta
588
quero
1,95 1.146,60
28 FARINHA DE ROSCA - embalagem em pacote de 500g.
Pct
720
trigolar
5,35 3.852,00
FEIJÃO PRETO, tipo 1, limpo, primeira qualidade, constituído no mínimo de 90%
de grãos na cor característica a variedade correspondente, tamanho e formato
31
Kg
360
londrina
6,90 2.484,00
naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas
e materiais estranhos e livre de parasitos, Embalagem primária plástica de 01kg.
FLOCOS DE MILHO, pré cozido, rico em ferro e ácido fólico. Embalagem em
35
Pct
1.380
sinha
1,99 2.746,20
pacote de 500g (milharina).
37 GELATINA EM PÓ, diet, zero de açúcar. Embalaem em caixa de 30g.
Cx
360
apti
1,70
612,00
LOURO - Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs,
limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e
44 sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada Pct
312
mika
2,50
780,00
em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado.
Embalagem acondicionada em saco plástico de 05g.
MACARRÃO PARAFUSO SEMOLADO COM OVOS - Colorido, embalagem
54 primária e secundária transparente - NÃO SERÁ ACEITO O TRADICIONAL, Pct
624
orse
2,70 1.684,80
Embalagem em pacote com 500g.
58 MANTEIGA COM SAL, Embalagem em lata de 500g.
Lta
4.548
c. de touro
11,60 52.756,80
MILHO DE CANJICA - branca tipo grupo especial subgrupo: despeliculada,
63
Pct
504
mika
2,99 1.506,96
unidade de fornecimento.Embalagem em pacote com 500g.
MISTURA A BASE DE MILHO - para mingau sabor tradicional. Embalagem em
64
Pct
1.236
quero
3,70 4.573,20
pacote com 200g (cremogema).
67 PALMITO DE PUPUNHA VIDRO - Embalagem em frasco de 500g.
Frasco
288
castelo
11,65 3.355,20
SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento
de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente,
69 vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados Kg
1.500
amazonas
1,30 1.950,00
de identiﬁcação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do
produto, número de registro. Embalagem em plástico de 01 kg.
SUCO DA FRUTA, ingredientes básicos: água, concentrado de uva conservantes,
76
Frasco
2.916
da fruta
4,99 14.550,84
apresentação: líquida concentrado.Embalagem em frasco tretapak de 500ml .
TEMPERO COMPLETO – Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, ce77 bola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo Frasco
1.536
castelo
1,90 2.918,40
informações dos ingredientes, data de fabricação. Embalagem de 300g.
VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - composição: fermentado acético
78 de vinho branco ou tinto/água, apresentando 4% de acidez volátil. Embalagem Frasco
1.296
fortaleza
2,48 3.214,08
em frasco plástica de 750 ml.
CONTRA-FILÉ - bovino de aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agri79
Kg
4.788
friboi
17,90 85.705,20
cultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote,
data de fabricação e validade, número de registro no órgão oﬁcial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Sua apresentação deve ser congelada em temperatura de -10 a -25ºC.

21

81

86

88

89

91

92

93

106
110

111

112

116

124

125
126

Segunda-feira, 02 de junho de 2014

21
DIÁRIO OFICIAL

Nº 11.318

CARNE BOVINA TIPO COSTELA, tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo e
gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em
Kg
ﬁlme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identiﬁcação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oﬁciais.
BISTECA BOVINA DE ASPECTO PRÓPRIO - não amolecida e nem pegajosa,
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de AgriKg
cultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote,
data de fabricação e validade, número de registro no órgão oﬁcial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Sua apresentação deve ser congelada em temperatura de -10 a -25ºC.
PEITO DE FRANGO - congelado, embalado em saco plástico, em caixa de
Kg
papelão de 18 kg.
FILÉ DE PEIXE DE ASPECTO PROPRIO - cor, cheiro e sabor próprio, eviscerado, livre de qualquer substância contaminante que possa alterar ou encobrir
Kg
qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Sua apresentação deve ser congelado em temperatura de -10 a -25ºC.
CARNE DE CHARQUE DE 1ª QUALIDADE - (no máximo 10% de gordura),
embalada em saco plástico vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamenKg
te os dados de identiﬁcação, procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/
DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade
mínima de 20 (vinte) [dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
LINGUIÇA TIPO CALABRESA - Carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade,
apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos
naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao processo
de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento
Kg
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte)
dias a partir da data de entrega.
SALSICHA BOVINA - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas lacradas (embalagem secundária). A emKg
balagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.
CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais
Kg
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
LARANJA PÊRA – Madura. Frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos Kg
ou defeitos, ﬁrmes e com brilho.
LIMÃO - De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvi- Kg
do e maduro, com polpa ﬁrme e intacta.
MAÇÃ VERMELHA, NACIONAL - Frutos de tamanho médio, no grau máximo
de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, ﬁrmes, Kg
tenras e com brilho.
MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser
bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e ﬁrmes, livres de resíduo
Kg
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80%
de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com colora- Kg
ção uniforme e brilho.
BATATA DOCE - comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, ﬁrmes e com brilho, sem corpos Kg
estranhos ou terra adeida à superfície externa.
Torrada.
Pacote

2.424

friboi

8,60 20.846,40

1.872

friboi

11,99 22.445,28

6.948

acreaves

9,97 69.271,56

3.132

nacional

18,00 56.376,00

732

norte sul

17,99 13.168,68

708

estrela

15,95 11.292,60

804

estrela

9,99

8.031,96

1.536

argentino

5,00

7.680,00

1.848

argentino

5,99 11.069,52

720

argentino

5,99

4.312,80

864

argentino

5,95

5.166,72

672

argentino

7,95

5.342,40

7.368

argentino

4,49 33.082,32

840

nacional

5,65

4.746,00

96

trigolar
4,50
432,00
VALOR TOTAL R$ 490.962,96
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 189/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0002713-4/2014
ADA Nº 19-14-0036098
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 186/2014, CEL 02
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nos
municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 338.243,04 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
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4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Coordenação de Cruzeiro do Sul Vale do Juruá: ARMEDIO CAMELI TELES;
- Hospital de Dermatologia Sanitaria de CZS: ELÉSSEN ALVES DA COSTA;
- Hospital Geral da Criança e da Mulher de CZS: CLEBERSON FELIX DA SILVA;
- Marechal Thaumaturgo: FRANCISCO JADSON DE SOUZA SILVA;
- Samu: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- CAPS: ARMEDIO CAMELI TELES;
- TFD: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Hemonucleo: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Unidade Mista Santa Luzia: SNEYLA FERREIRA TELES SOUZA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- CHARLES ANDRE ROSA CAVALCANTE
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e JOSIANO DANTAS DA SILVA representante da empresa J. DANTAS SILVA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 186/2014, CEL 02
EMPRESA: J. DANTAS SILVA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 07.908.263/0001-42, estabelecida a Estrada do Aeroporto,
1490, Cohab, Cruzeiro do Sul – Acre, Telefones: (68) 3322.4586 e 9964.7977, E-mail: café_soberano@hotmail.com,
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro Adjudicado Total R$
CALDO DE GALINHA _ Matéria prima, limpas e de boa qualidade; constituído basicamente de carne de galinha desidratada, lioﬁlizado sal, amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter corante natural, apresentando-se livre de
16
Cx
ARISCO
1.260
1,49 1.877,40
matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem
metalizada, termo soldável, resistente e atóxica, validade 12 meses após a data de
fabricação. Peso aproximado 60g.
CALDO DE CARNE _ Matéria prima de boa qualidade; constituído basicamente de carne de boi desidratado, lioﬁlizado, sal, amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante natural, apresentando-se livre de matérias
17
Cx
ARISCO
60
1,49
89,40
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, resistente e atóxica com validade 12 meses após a data de fabricação. Peso
aproximado 60g.
COLORAU - a base de urucum, coloríﬁco deve ser constituído de matéria prima de
boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto.
25
Pct
SINHA
480
5,00 2.400,00
Contendo no Máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Embalagem
com pacote de 500g.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, limpo, primeira qualidade, constituído no mínimo de 90%
de grãos na cor característica a variedade correspondente, tamanho e formato na32
Kg
CUMADI
4.920
5,00 24.600,00
turais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e
materiais estranhos e livre de parasitos, Embalagem primária plástica de 01kg.
MARGARINA - (creme vegetal) sem sal, 0% de gordura trans, com ômega 3 e 6.
59
Lta
SOYA
828
2,70 2.235,60
Embalagem em lata de 250g.
PÃO TIPO FRANCES OU MASSA FINA – Formato fusiforme com adição de sal,
composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico.Deverão ser
94 acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de for- Unid Q DELICIA 108.288
0,45 48.729,60
ma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 24 horas após entrega - unidade de 50g.
ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
ﬁrme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíHIDROP.
95
Mç
13.464
2,98 40.122,72
duos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
BURITI
oriundos do manuseio e transporte.
BANANA COMPRIDA - em pencas íntegras, de primeira qualidade, tamanho e coCENTRAL
99 loração uniforme, com polpa ﬁrme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem Kg
7.656
4,49 34.375,44
JURUÁ
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforCENTRAL
100 me, com polpa ﬁrme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e Kg
14.916
4,49 66.972,84
JURUÁ
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra.
CHEIRO VERDE - De Primeira qualidade hortaliça classiﬁcada como verdura cor
CENTRAL
105 verde fresca aspecto e sabor próprio isenta de sinais de apodrecimento, sujidades Mç
2.256
2,49 5.617,44
JURUÁ
e materiais terrosos.
COENTRO - De Primeira qualidade hortaliça classiﬁcada como verdura cor verde
CENTRAL
107 fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e Mç
1.884
2,79 5.256,36
JURUÁ
materiais terrosos.
COUVE FOLHA - Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros,
coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, ﬁrme e intacta, isenta de
CENTRAL
108
Mç
3.696
2,49 9.203,04
material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas,
JURUÁ
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
JERIMUM – Maduro. Tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeiCENTRAL
109 tos, turgescentes, intactas, ﬁrmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos Kg
1.776
4,57 8.116,32
JURUÁ
estranhos aderentes à superfície externa.
MAMÃO - com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
113
Kg
BATISTA
3.024
4,99 15.089,76
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, ﬁrmes e com brilho livre de sujicidades,
parasitas e larvas.

23

Segunda-feira, 02 de junho de 2014

Nº 11.318

23
DIÁRIO OFICIAL

MANDIOCA - Tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de
evolução no tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com
CENTRAL
Kg
5.184
4,00 20.736,00
casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não ﬁbrosa, livres da maior parte possíJURUÁ
vel de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade.
MAXIXE VERDE - Apresentando grau de maturação sem cor amarela do tamanho
CENTRAL
115 uniforme sabores próprios, livres de sujidades, parasitas e larvas, com a casca Kg
1.536
9,99 15.344,64
JURUÁ
uniforme, sem manchas e ferimentos ou defeitos.
MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas,
CENTRAL
118 tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com Kg
3.000
4,30 12.900,00
JURUÁ
polpa ﬁrme e intacta.
PEPINO - O produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverão ser de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração
CENTRAL
119
Kg
3.072
5,49 16.865,28
uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades, ferrugem sem
JURUÁ
lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos.
QUIABO - Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico
122
Kg
BATISTA
648
11,90 7.711,20
ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes).
VALOR TOTAL
R$ 338.243,04
____________________________________________________________________________________________________________________
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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 190/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0002713-4/2014
ADA Nº 19-14-0036098
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 186/2014, CEL 02
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nos
municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Coordenação de Cruzeiro do Sul Vale do Juruá: ARMEDIO CAMELI TELES;
- Hospital de Dermatologia Sanitaria de CZS: ELÉSSEN ALVES DA COSTA;
- Hospital Geral da Criança e da Mulher de CZS: CLEBERSON FELIX DA SILVA;
- Marechal Thaumaturgo: FRANCISCO JADSON DE SOUZA SILVA;
- Samu: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- CAPS: ARMEDIO CAMELI TELES;
- TFD: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Hemonucleo: ARMÉDIO CAMELI TELES;
- Unidade Mista Santa Luzia: SNEYLA FERREIRA TELES SOUZA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- CHARLES ANDRE ROSA CAVALCANTE
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e ANTONIO IVO DE PONTES representante da empresa BIOLAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº186/2014, CEL 02
EMPRESA:BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 06.987.995/0001-02, estabelecida à Rua Coronel Alexandrino, nº 454, Bosque, CEP: 69909-730,Rio Branco/AC, Tel: (68) 3223.3035, e-mail: biolar@brturbo.com,
Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Qtde
Adjudicado Total R$
FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 1º SEMESTRE modiﬁcada, em pó, indicada
para a alimentação de lactentes nos seis primeiros meses de vida, a base de leite
de vaca, contendo caseína, lacto albumina ou concentrado de proteína do soro,
gordura Láctea e/ou óleo vegetal, maltodextrina e/ou lactose, vitaminas e sais minerais, isenta de sacarose, com segmento probiotico acondicionado em recipiente
46 íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá constar Lta
danone
132
34,00 4.488,00
externamente, os dados de identiﬁcação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e
Normas de CodexAlimentarius para fórmulas destinadas a lactentes-FAO/OMS. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Embalagem em lata com 400g.
FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 2º SEMESTRE modiﬁcada, em pó, indicada
para a alimentação de lactentes a partir do sexto mês de vida, á base de leite
de vaca, contendo caseína, lacto albumina ou concentrado de proteína do soro,
gordura láctea e/ou óleo vegetal, maltodextrina e/ou lactose, vitaminas e sais minerais, isenta de sacarose com segmento probiotico acondicionado em recipiente
47 íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá constar Lta
danone
36
32,00
1.152,00
externamente, os dados de identiﬁcação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e
Normas de CodexAlimentarius para fórmulas destinadas a lactentes-FAO/OMS. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
VALOR TOTAL
R$ 5.64000

