Estado de Mato Grosso
Governo Municipal
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001
Processo Licitatório nº 070/2018
Pregão Eletrônico nº 029/2018
Registro de Preço nº 033/2018
Assunto: Retificação I.
Referência : Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais do tipo; gêneros alimentícios,
materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios de cozinha, gás liquefeito de petróleo e vasilhames para
atender as necessidades das secretarias de Administração, Agricultura, Assistência Social, Cultura Desporto
e Lazer, Educação, Gabinete do Prefeito. Obras e Saúde.
JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 012/2015 de 13/01/2015, tendo em
vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve a primeira retificação acrescentando as informações que seguem;

ONDE LE-SE
1. DA HABILITAÇÃO

I – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentação de 01 (um) ou mais, atestados de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produtos
constantes do objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se
relacionem os produtos fornecidos, informando, sempre que possível valor e demais dados técnicos, bem como se
foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades,
em papel timbrado, assinados, datados conforme Anexo 04 do Edital.
LEIA-SE
1. DA HABILITAÇÃO

I – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Apresentação de 01 (um) ou mais, atestados de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produtos
constantes do objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se
relacionem os produtos fornecidos, informando, sempre que possível valor e demais dados técnicos, bem como se
foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades,
em papel timbrado, assinados, datados; conforme Anexo 04 do Edital.
b) Licença Sanitária (Alvará), em plena validade, concedida pela Vigilância Sanitária Municipal (quando for o caso).

LEIA-SE

LOTE Nº 05 – DOCES DIVERSOS
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO

Pirulito - com sabor
artificial de fruta, no
formato redondo (Pct
com 50 unidades, 600g).
Bala - de goma, macia,
sabor de frutas, obtida da
pasta de açúcar fundido,
através de processo
tecnológico adequado, a
partir de matéria prima sã
e limpa, isento de
sujidades, parasitos e
larvas, com cor, odor e
sabor
próprios,
acondicionado de forma
adequada, embalado em
saco plástico. Pacote com
600g.
Bombom de chocolate,
embalagem de 01 kg
recheio único e cremoso,
com camada crocante e
waffer e cobertra de
chocolate
ao
leite:
referência sonho de valsa,
ouro branco ou serenata
de amor.

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

TOTAL R$

500

PCT

R$ 10,66

R$ 5.330,00

1.040

PCT

R$ 10,33

R$ 10.743,20

350

PCT

R$ 38,47

R$ 13.464,50

TOTAL

R$ 29.537,70

LOTE Nº 06 – CEREAL
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ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

FABRICANTE

Mistura para preparo de
bebida láctea - tipo
mingau de amido de
arroz
(mucilon),
composto de cereais,
açúcares e vitaminas, lata
de metal com 400g.
Flocos de três cereais,
ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico,
açúcar, farinha de milho
enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de
arroz,
sais
minerais
(carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato
de zinco), vitaminas
(vitamina c, niacina,
vitamina
e,
ácido
pantotênico, vitamina a,
vitamina b1, vitamina b6,
ácido fólico, vitamina d)
e
aromatizante
vanilina. contém glúten.
Contém traços de leite.
Lata de 400g

QTD

UND

UNIT.

280

Lata

R$

8,32

320

PCT

R$

8,45
TOTAL

TOTAL R$

R$

2.329,60

R$ 2.704,00
R$ 5.033,60

LOTE Nº 14 – FRANGOS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Frango semi-processado
- em peças, resfriado,
peito, com aspecto cor e
cheiro próprio, sem
manchas, acondicionado
em saco plástico, peso kg.
Registro no Ministério da
Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação
e validade.
Frango semi-processado
- em peça, congelado,
coxa e sobrecoxa, com
aspecto cor, cheiro e

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

TOTAL R$

14600

KG

R$ 8,64

R$ 126.144,00

14600

KG

R$ 7,79

R$ 113.734,00
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sabor
próprio,
sem
manchas e parasitas,
acondicionado em saco
plástico
polietileno,
transparente
atóxico,
peso em media 2 kg.
Conforme
edital.
Registro no Ministério da
Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação
e validade.
TOTAL

R$ 239.878,00

LOTE N° 15 - CARNES
LOTE

1

2

3

DESCRIÇÃO

Carne bovina - tipo file mignon,
sem aba, resfriada, e no máximo
10% de sebo e gordura cor,
cheiro
e
sabor
próprio,
embalagem transparente à vácuo
ou porcionada em sacos plásticos
transparentes, resistentes e bem
lacrados, com denominação do
nome do produto, fabricante,
endereço, registro no Ministério
da Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação e
validade.
Carne bovina - tipo lagarto, peca
inteira, resfriado, e no máximo
10% de sebo e gordura com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, embalagem transparente
à vácuo ou porcionada em sacos
plásticos transparentes, resistentes
e
bem
lacrados,
com
denominação do nome do
produto, fabricante, endereço,
registro no Ministério da
Agricultura (SIF, SIE OU SIM),
data de fabricação e validade.
Carne bovina - tipo coxão mole,
em kg, resfriada, e no máximo
10% de sebo e gordura limpa,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios e no máximo 10% de
sebo ou gordura, embalagem

FABRICANTE

UND

QTD

UNIT.

TOTAL R$

1900

Kg

R$ 22,21

R$ 42.199,00

1900

Kg

R$ 17,35

R$ 32.965,00

2800

Kg

R$ 19,08

R$ 53.424,00
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4

5

6

transparente
à
vácuo
ou
porcionada em sacos plásticos
transparentes, resistentes e bem
lacrados, com denominação do
nome do produto, fabricante,
endereço, registro no Ministério
da Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação e
validade.
Carne bovina - tipo dois, dianteira
sem osso (paleta, peito e acém),,
em peca dividida de acordo com
o peso, congelada, e no máximo
10% de sebo e gordura limpa,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, embalagem transparente
à vácuo ou porcionada em sacos
plásticos transparentes, resistentes
e
bem
lacrados,
com
denominação do nome do
produto, fabricante, endereço,
registro no Ministério da
Agricultura (SIF, SIE OU SIM),
data de fabricação e validade.
Carne bovina – tipo fraldinha, em
kg, resfriada, e no máximo 10%
de sebo e gordura limpa, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios e no máximo 10% de
sebo ou gordura, embalagem
transparente
à
vácuo
ou
porcionada em sacos plásticos
transparentes, resistentes e bem
lacrados, com denominação do
nome do produto, fabricante,
endereço, registro no Ministério
da Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação e
validade.
Carne moída de primeira,
embalagem transparente à vácuo
ou porcionada em sacos plásticos
transparentes, resistentes e bem
lacrados, com denominação do
nome do produto, fabricante,
endereço, registro no Ministério
da Agricultura (SIF, SIE OU
SIM), data de fabricação e
validade.

20300

Kg

R$ 14,88

R$ 302.064,00

3700

Kg

R$ 17,49

R$ 64.713,00

2500

Kg

R$ 14,50

R$ 36.250,00
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TOTAL

R$ 531.615,00

LOTE N° 17 - SUPERMERCADO
ITEM

1

2

3

4

5

6

DESCRIÇÃO

Açúcar - obtido da cana de açúcar,
tipo cristal, com aspecto cor, cheiro
próprio e sabor doce, com teor de
sacarose
mínimo
de
99,3%p/admitindo umidade máxima
de 0,3%p/p, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais
ou vegetais, acondicionado em saco
plástico atóxico. Pacote com 2kg.
Arroz - agulhinha, tipo 1, longo,
constituídos de graus inteiros, com
teor de unidade máxima 15%, isento
de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado
em
embalagem
apropriada. Pacote com 5kg.
Óleo comestível - soja, obtido de
espécie vegetal, sem colesterol e sem
aditivo, isento de ranço e substâncias
estranhas, acondicionado em lata,
embalagem apropriada para o
produto. Embalagem tipo pet de
900ml.
Mortadela - constituída da mistura de
carnes bovina e suínas misturadas e
trituradas, composta de condimentos
e outras substâncias alimentares,
apresentando no máximo 10% de
cubos de toucinho e ate 25% de
umidade, de primeira qualidade,
isento de sujidades e outras
substâncias
estranhas
a
sua
composição, acondicionado em saco
plástico, atóxico, pesando 3 a 4kgs,
peca única.
Salsicha - hot dog, composta de
carne bovina, congelada com
condimentos triturados e cozidos,
acondicionada em acondicionados
em sistema cry-o-vac, pesando
aproximadamente 50g por unidade
Linguiça - cozida, tipo calabresa,

FABRICANTE

UND

QTD

UNIT.

TOTAL R$

3770

Pct

R$ 4,36

R$ 16.437,20

9100

Pct

R$ 12,45

R$ 113.295,00

5000

Und

R$ 4,07

R$ 20.350,00

730

Kg

R$ 7,80

R$

5.694,00

730

Kg

R$ 8,65

R$

6.314,50

400

Kg

R$ 17,68
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preparada com carne suína, carnes
mecanicamente separadas de: aves,
carne bovina e carne suína,
condimentos, com aspecto normal,
firme, sem umidade, não pegajosa,
isenta de sujidades, parasitas e larvas,
mantida
em
temperatura
e
refrigeração
adequadas,
acondicionada
em
saco
de
polietileno, inspecionada pelo SIF ou
SIE.
7

8

9

10

11
12

Presunto - magro, cozido, obtido de
pernil ou outra parte de suíno sadio,
com aspecto, cheiro, cor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico,
reembalado em caixa de papelão,
pesando de 2 e 4kgs.
Açafrão – Embalagem, contendo
20g, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Creme de leite - apresentando teor
de matéria gorda mínima de 25%,
embalado em lata, pesando 300
gramas.
Extrato de tomate - obtido da polpa
de frutos de tomateiro com no
mínimo 6% de sólidos solúveis
naturais
de tomate, produto
resultante da concentração podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar,
preparado com frutos maduros
selecionados sãos e limpos, por
processo tecnológico adequado,
isento de sujidades e fermentações,
c/ aspecto de massa homogênea. Cor
vermelhada, cheiro e sabor próprios,
acondicionado
em
lata
hermeticamente fechada de 840g .
Queijo - tipo mussarela, fatiada,
embalado em plástico inviolável.
Alimento achocolatado em pó obtido pela mistura de cacau em pó
solúvel, leite em pó e/ou soro,
constituído de pó fino e homogêneo,

310

Kg

R$ 22,59

R$ 7.002,90

295

Pct

R$ 11,82

R$ 3.486,90

960

Lata

R$ 5,73

R$ 5.500,80

2630

Lata

R$ 7,44

R$ 19.567,20

1100

Kg

R$ 25,03

R$ 27.533,00

4250

Und

R$ 11,49

R$ 48.832,50
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13

14

15

16

17

18

isento de soja ou farinha, sujidades e
materiais estranhos, admitindo teor
de umidade máxima de 3% em peso,
acondicionado em embalagem com
peso liquido de 400 gramas.
Colorífico - em pó fino, homogêneo,
obtido de frutos maduros de
espécimes genuínos, grãos sãos,
limpos, dessecados e moídos, de
coloração vermelho intenso, com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos a sua
espécie, acondicionado em saco
plástico
transparente,
atóxico,
resistente e hermeticamente vedado,
embalado em caixa de papelão
reforçado. Pacote 500g.
Côco ralado - amêndoas de coco
puro, parcialmente desidratado,
obtido por processo tecnológico
adequado, com umidade máxima de
4% p/p e lipídios entre 35% a 60%,
isento de impurezas, sujidades e
ranço, acondicionado em embalagem
apropriada, pacote com 100g.
Ervilha verde em conserva - simples,
inteira, imersa em liquido, tamanho e
coloração uniforme, acondicionada
em
embalagem
apropriada,
apresentando peso drenado 200g.
Gelatina pronta - maracujá, tipo
comum, preparada com produto a
base de gelatina, edulcorante
artificiais, agua, sem açúcar, isenta de
sujidades e parasitas, em pó, em
embalagem de 30 gr.
Gelatina pronta – abacaxi, tipo
comum, preparada com produto a
base de gelatina, edulcorante
artificiais, agua, sem açúcar, isenta de
sujidades e parasitas, em pó, em
embalagem de 30 gr.
Gelatina pronta - morango, tipo
comum, preparada com produto a
base de gelatina, edulcorantes
artificiais, agua, sem açúcar, isenta de
sujidades e parasitas, apresentada em
pó, em embalagem de 30 gr.

170

Und

R$ 10,22

R$ 1.737,40

540

Pct

R$ 3,44

R$ 1.857,60

340

Lata

R$ 2,43

R$

826,20

2150

Und

R$ 1,36

R$

2.924,00

2150

Und

R$ 1,36

R$

2.924,00

2150

Und

R$ 1,36
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19

Leite condensado - composto de
leite integral, açúcar e lactose
(tradicional), de consistência cremosa
e textura homogênea, embalagem de

1300

Und

R$ 4,96

R$

6.448,00

270

Und

R$ 6,95

R$

1.876,50

95

Kg

R$ 99,28

R$

9.431,60

20

Pct

R$ 8,08

R$ 161,60

110

Und

R$ 10,52

R$ 1.157,20

90

Pct

R$ 7,50

R$ 675,00

700

Kg

R$ 13,58

R$ 9.506,00

395g.

20

21

22

23

24

25

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
conservação,
em
embalagem contendo 500g.
Orégano - em folhas secas, obtido de
espécimes vegetais genuínos, grãos
são e limpos, de coloração verde
pardacenta, com cheiro aromático e
sabor próprio, isento de sujidades e
materiais estranhos a sua espécie,
acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, resistente e
hermeticamente vedado, embalado
em caixa de papelão reforçado.
Sagu - produto amiláceo extraído e
preparado a partir de outros amidos
e féculas em forma granulada isento
de sujidades e substancias estranhas.
Embalagem: acondicionado em
pacotes de polietileno leitoso atóxico,
com 500 g.
Azeitona em conserva - verde inteira
e sem caroço, imersa em liquido,
tamanho e coloração uniforme,
acondicionada em vidro lacrado e
vedado, devendo ser considerado
como peso liquido o produto
drenado, embalagem com 500g.
Amendoim – tipo 1, cru, com pele,
constituído de grãos inteiros, sãos,
limpos e de primeira qualidade, sem
fermentação e mofo, isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas,
acondicionada
em
embalagem
plástica, resistente, transparente com
500g.
Amido de milho - produto a base de
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amido de milho, farinha de arroz e
vitaminas, com aspecto de cor
branca, cheiro e sabor próprio, isento
de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em caixa, reembalado
em embalagem secundaria de
papelão, resistente.
26

27

28

29

30

Leite de coco – natural, concentrado,
açucarado, obtido do endosperma de
coco, procedente de frutos sãos e
maduros, isenta de sujidades,
parasitas, larvas, com aspecto cor,
cheiro
e
sabor
próprio,
acondicionado em garrafa 500 ml
cada.
Farinha de mandioca - seca, fina,
ligeiramente torrada, isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas,
acondicionada em saco plástico,
atóxico. Embalagem com 1kg.
Milho para canjica, amarela, tipo 01,
de primeira qualidade, beneficiado,
polido, limpo, isento de sujidade,
parasitas e larvas, admitindo umidade
máxima de 14% por peso,
acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, tipo 1.
Embalagem, contendo 500g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter o
registro no Ministério da Agricultura
e / ou Ministério da Saúde. Fardo
com 10 kg
Milho de pipoca - de primeira
qualidade, beneficiado, polido, limpo,
isento de sujidades, parasitas e larvas,
admitindo umidade máxima de 14%
por peso, acondicionado em
embalagem de 500g.
Vinagre - de vinho tinto, produto
natural fermentado acético simples,
isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre
de sujidades, material, livre de
sujidades, material terroso e detritos
de animais e vegetais., acondicionado

420

Und

R$ 6,42

R$

3500

Pct

R$ 5,17

R$ 18.095,00

1780

Pct

R$ 3,27

R$

5.820,60

1830

Pct

R$ 3,71

R$

6.789,30

180

Und

R$ 2,69

R$

484,20
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31

32

33

em frasco plástico acondicionado em
garrafa de vidro de 750gr inviolável
hermeticamente fechada.
Café especial - tipo exportação, café
torrado e moído, isento de grãos,
qualidade global superior, dispensado
analise se certificado no sistema de
com selo da ABIC, embalado a
vácuo, com dupla embalagem
contendo 250g.
Macarrão semolado com ovos tipo
espaguete não fermentado livre de
sujidades, parasitas e larvas. Pacote
em polietileno com 500g
Macarrão semolado com ovos tipo
parafuso embalagem com 500g

3880

Pct

R$ 4,85

R$ 18.818,00

3240

Pct

R$ 3,44

R$ 11.145,60

2540

Pct

R$ 3,51

R$ 8.915,40

TOTAL

R$ 396.299,60

LOTE Nº 20 – ÁGUA
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

Água mineral - água
mineral ou modificada
com adição de sais
minerais, sem gás, para
consumo
humano,
acondicionada
em
garrafão plástico com
tampa de pressão e lacre,
contendo
20
litros,
vasilhame retornável.
Água mineral - natural
sem gás, acondicionada
em garrafa pet, tampa
com rosca e lacre,
contendo 500ml, pacote
com 12 unidades
Água mineral - natural
sem gás, acondicionada
em copo de polietileno,
lacrada
com
tampa
aluminizada,
contendo
200ml, caixa com 48
unidades.
Botijão para agua mineral
- polipropileno, formato
cilíndrico,
com

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

6220

Und

R$ 8,45

R$

52.559,00

1350

Pct

R$ 14,64

R$

19.764,00

1733

Pct

R$ 39,60

R$

68.626,80

228

Und

R$ 21,05

R$

4.799,40
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capacidade para 20 litros
TOTAL

R$ 145.749,20

LOTE Nº 22 – ALCOOL
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

FABRICANTE

Álcool-etílico,
hidratado,p.a.com teor
em solubilidade em agua
min. De 92,8%liquido,
acondicionado
em
embalagem apropriada de
1l.
Álcool etílico a 70% 70%em almotolia plástica
(250
ml),em gel,
antisséptico,
frasco
aproximadamente 400
miligrama,
caixa
24unidade.

QTD

UND

UNIT.

TOTAL R$

4966

UND

R$

8,32

R$

41.317,12

890

CX

R$

164,46

R$

146.369,40

TOTAL

R$ 187.686,52

LOTE Nº 27 – CERA
ITEM

DESCRIÇÃO

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

TOTAL R$

1

Cera liquida para piso principio ativo liquida
c/resina
acrílica,
composição básica com
resina acrílica, polietileno,
éteres de glicóis, tenso
ativo, plástico, teor não
voláteis mínimo 3,5% na
concentrada, na cor
vermelha, acondicionado
em frasco plástico c/750
ml, produto com registro
no
ministério
da
saúde. Caixa com 12
unidades.

740

CX

R$

50,57

R$

37.421,80

2

Cera liquida para piso principio ativo liquida
com emulsão de ceras
naturais e sintéticas,
composição
básica
plastificantes,
niveladores, preservastes,

840

Cx

R$

81,82

R$

68.728,80
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fragrâncias, pigmentos e
agua, teor não voláteis
mínimo
3,5%
na
concentrada, na cor
vermelha, acondicionado
em embalagem plástica
na cor vermelha, volume
850 ml, com tampa na
parte superior, produto
com
registro
no
ministério da saúde.
Caixa com 12 unidades.
3

Cera liquida para piso principio ativo liquida
com emulsão de ceras,
composição básica com
emulsificante
formol,
coadjuvante, hidróxido
de amônia, plastificante
perfume e agua, teor não
voláteis mínimo 3,5% na
concentrada, na cor
incolor, acondicionado
em com 850 ml, produto
com registro no MS.
Caixa com 12 unidades.

810

CX

R$

83,20

R$

67.392,00

4

Cera liquida para piso principio ativo solvente
de petróleo, composição
básica silicone, parafina,
formol,
corante,
conservante, perfume, e
outras
substancias
permitidas, teor não
voláteis mínimo 3,5% na
categoria pronto uso, na
cor
amarela,
acondicionado em frasco
plástico, contendo 750ml,
produto com registro no
ministério da saúde.
Caixa com 12 unidades.

300

CX

R$

50,57

R$

15.171,00

5

Cera liquida para piso principio ativo solvente
de petróleo, composição
básica silicone, parafina,

300

CX

R$ 81,82

AVENIDA BRASIL, Nº 2.000, BAIRRO BELA VISTA, PALÁCIO ARAGUAIA
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formol,
corante,
conservante, perfume, e
outras
substanciam
químicas permitidas, teor
não voláteis mínimo
3,5% na categoria pronto
uso, na cor amarela,
acondicionado em frasco
plástico, contendo 850
ml, produto com registro
no ministério da saúde..
Caixa com 12 unidades.
6

Cera liquida para piso principio ativo solvente
de petróleo, composição
básica silicone, parafina,
formol,
corante
conservante, perfume, e
outras
substancias
químicas permitidas, teor
não voláteis mínimo
3,5% na categoria pronto
uso, na cor verde,
acondicionado em frasco
plástico, contendo 750ml,
produto com registro no
ministério da saúde.
Caixa com 12 unidades.

350

CX

R$ 50,57

7

Cera liquida para piso principio ativo solvente
de petróleo, composição
básica silicone, parafina,
formol,
corante,
conservante, perfume, e
outras
substancias
químicas permitidas, teor
não voláteis mínimo
3,5% na categoria pronto
uso, na cor verde,
acondicionado em frasco
plástico, contendo 850ml,
produto com registro no
ministério
da
saúde. Caixa com 12
unidades.

550

CX

R$

83,20

R$

45.760,00

8

Cera -tipo em pasta, em

430

Und

R$

144,39

R$

62.087,70
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lata, contendo no rotulo
registro
m/s
e
composição, na cor
vermelha, a base de
petróleo em lata de 18
litros.
9

Cera -tipo em pasta, em
lata, contendo no rotulo
registro
m/s
e
composição, na cor
verde, a base de petróleo
em lata de 18 litros.

350

Und

10

Cera -tipo em pasta, em
lata, contendo no rotulo
registro
m/s
e
composição, incolor, a
base de petróleo em lata
de 18 litros.

350

Und

R$

108,39

R$ 108,39

TOTAL

R$

37.936,50

R$ 37.936,50

R$ 414.679,80

LOTE Nº 32 – FRALDA
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Fralda descartável infantil
- tamanho xg, de 15 a
20kg, com barreiras
laterais antivazamento,
formato anatomico, com
superpoder de absorção,
antilérgica e atóxica, sem
perfume,
cobertura
externa
impermável,
elásticos nas pernas e
fitas adesivas laterais, em
pacote, embalagem com
numero de lote, data de
fabricação/validade
mínima de 02 anos e
procedencia. Registro do
ministério da saúde.
Pacote com 36 unidades
cada.
Fralda descartável infantil
- tamanho G, de 10 a 15
kg, com barreiras laterais

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

14000

PCT

R$ 27,06

R$

378.840,00

R$ 27,06

R$

324.720,00

12000

PCT

AVENIDA BRASIL, Nº 2.000, BAIRRO BELA VISTA, PALÁCIO ARAGUAIA
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3

antivazamento, formato
anatomico,
com
superpoder de absorção,
antilérgica e atóxica, sem
perfume,
cobertura
externa
impermável,
elásticos nas pernas e
fitas adesivas laterais,
embalagem com numero
de
lote,
data
de
fabricação/validade
mínima de 02 anos e
procedencia. Registro do
ministério da saúde.
Pacote com 36 unidades
cada.
Fralda descartável infantil
- tamanho m, de 5 a
10kg, com barreiras
laterais antivazamento,
formato anatômico, com
superpoder de absorção,
antialérgica e atóxica, sem
perfume,
cobertura
externa
impermeável,
elásticos nas pernas e
fitas adesivas laterais, em
pacote, embalagem com
numero do lote, data
fabricação/validade
mínima de 02 anos e
procedência. Registro do
ministério
da
saúde. Pacote com 36
unidades cada.

2000

PCT

R$ 27,06

TOTAL

R$

54.120,00

R$ 757.680,00

LOTE Nº 34 – HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DIVERSOS
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Bico de mamadeira - de
silicone, para mamadeira
de 150 ml a 250 ml, sem
defeitos, resistente a
autoclave, esterilização,
incolor, acondicionado
em
embalagem
apropriada.

FABRICANTE

QTD

UND

600

Unid

UNIT.

R$

7,35
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R$
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2

3

4

5

6

7

8

Creme para cabelo criança, condicionador
glicose
infantil
hipoalérgico para cabelo
de criança, para ser
utilizado em criança
acondicionado em frasco
apropriado contendo 500
ml.
Creme dental -creme, uso
infantil (entre: 1.000 e
1.100ppmde f),pesando
90gr,tutti-frutti,composto
de: mono flúor fosfato de
sódio, silicato de sódio,
fluoreto de sódio, agua,
agente
antisséptico,
aroma, sacarina, bisnaga,
embalada
individualmente em caixa
papel cartão, contendo
externamente
marca
comercial, numero de
lote e data de validade.
Escova dental - infantil
com cerda macias, na cor
vermelha,
comum,
modelo reto, manual.
Escova para limpeza - em
geral, retangular, base de
plástico, com cerdas em
nylon flexíveis, com alça.
Escova para cabelo - base
e cabo em polipropileno,
para bebe, atóxica e
pontas
arredondadas,
cerdas em nylon ultra
macias, com pente.
Esponja para banho – em
poliéster, no formato
retangular, padrão.
Haste para higiene flexível, pessoal com
pontas
de
algodão,
embalagem
caixa
contendo
75unidades,
cores diversas.

150

Unid

R$

12,85

R$

1.927,50

120

Unid

R$

9,19

R$

1.102,80

600

Unid

R$

9,40

R$

5.640,00

120

Unid

R$

5,12

R$

614,40

50

Unid

R$

18,62

R$

931,00

85

Unid

R$

2,62

R$

222,70

120

Unid

R$

2,49

R$

298,80
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9

10

11

12

Mamadeira - fabricada
em
policarbonato,
incolor,
transparente,
resistente a temperatura e
auto lavação, bico em
silicone atóxico, com
capacidade para 240 ml,
com escala de5em 5 ml ,
com timbre, e rotulo
c/fabricação.
Lote,
procedência e validade.
Pente para cabelo – de
plástico, dentes duráveis
e resistentes, garantem
grande praticidade e
eficiência ao penteado,
pente forte médio, cores
diversas.
Sabonete - em tablete,
infantil, com validade de
no mínimo 02 anos,
etiquetas com indicações:
do fabricante, tipo do
produto e quantidade de
90 gramas.
Shampoo
-origem
vegetal, infantil, para
cabelos de todos os tipos,
isento
de
sais
e
corantes. Embalagem de
480ml.

300

Unid

R$

12,81

R$

3.843,00

50

Unid

R$

9,19

R$

459,50

150

Unid

R$

3,04

R$

456,00

150

Unid

R$

11,60

R$

1.740,00

TOTAL

R$ 21.645,70

LOTE Nº 39 – SACO DE LIXO
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Saco para lixo doméstico
- de polietileno, com
capacidade de 200 litros,
medindo
(1,10cmx90
cm), na cor preta, pacote
com 05 unidades.
Saco para lixo doméstico
- de polietileno, com
capacidade de 100 litros,
medindo (90cmx0, 08
mm), na cor preta, pacote
com 05 unidades.

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

2100

PCT

R$ 11,16

R$

23.436,00

25780

PCT

R$

R$

127.868,80

4,96
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3

4

5

6

Saco para lixo doméstico
- de polietileno, com
capacidade de 15 litros,
medindo (larg.39 cm x
alt.58 cm x esp.0,05mm),
na cor preta, NBR 9190,
NBR 9191, pacote com
20 unidades. .
Saco para lixo domesticode
polietileno,
com
capacidade de 30 litros,
medindo
(larg.59cmxalt.62cmxesp.
0,06mm), na cor preta,
NBR 9190, NBR 9191,
pacote com 10 unidades.
Saco para lixo doméstico
- de polietileno, com
capacidade de 20 litros,
medindo (43 cm x 0,05
mm), na cor preta, NBR
9190, NBR 9191, pacote
com 10 unidades.
Saco para lixo doméstico
- de polietileno, com
capacidade de 50 litros,
medindo (63 cm x 0,08
mm), na cor preta, NBR
9190, NBR 9191, pacote
com 10 unidades.

7700

PCT

R$

3,06

R$

23.562,00

12400

PCT

R$

3,01

R$

37.324,00

7500

PCT

R$

4,43

R$

33.225,00

15500

PCT

R$

4,48

R$

69.440,00

TOTAL

R$ 314.855,80

LOTE Nº 41 – DIVERSOS
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO

Acendedor
tipo
isqueiro, de plástico,
tamanho
grande,
combustível a base de
fluido.
Acendedor
tipo
isqueiro, de plástico,
tamanho
médio
combustível a base de
fluido.
Agua sanitária - solução
aquosa, a base de
hipoclorito sódio ou

FABRICANTE

QTD

UND

UNIT.

325

Unid

R$

5,30

R$
1.722,50

210

Unid

R$

3,97

R$
833,70

10770

Unid

R$

3,29

R$
35.433,30
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4

5

6

7

8

9

cálcio, frasco plástico,
2%ppa 2,5%pp. Frasco
de 1l.
Amaciante - principio
ativo cloreto de diestearil
dietilamônio, composição
básica quaternário de
amônio, corante e outras
substâncias
químicas
permitidas, teor de não
voláteis
básico:
2,0%minimo teor de
ativos catiônico básico:
1,8%
mínimo
composição
aromática
lavanda,
acondicionamento
em
frasco plástico com 2000
ml, e as suas condições
deverão estar de acordo
com a (resolução MS
1/78), (port.874/98).
Avental - avental inteiro
(peito e colo) com
amarração na cintura, em
napa, na cor branca, nos
tamanhos P, M e G, sem
bolsos, sem mangas.
Bota EPI - composição
em PVC, na cor branca,
tamanho 36 a 45, cano
longo.
Cola - liquida, na cor
transparente,
secagem
instantânea,
bico
aplicador. Embalagem de
3g.
Colher - colher de
polipropileno,
para
refeições, sem decoração,
na cor azul, tamanho
grande, acondicionada de
forma apropriada.
Colher
colher
descartável
em
poliestireno, para almoço,
na cor branca, em
embalagem
adequada.

550

Unid

R$

7,32

R$
4.026,00

223

Unid

R$

14,39

R$
3.208,97

270

Par

R$ 50,08

R$
13.521,60

400

Unid

R$

10,68

R$
4.272,00

5400

Unid

R$

2,43

R$
13.122,00

3600

PCT

R$

3,54

R$
12.744,00
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10

11

12

13

14

15
16

Pacote 50 unidades.
Copo - de plástico, com
alça, com capacidade para
200 ml, com diâmetro de
6,5 cm, com 08 cm de
altura, para agua, suco,
etc., em cores variadas.
Copo - de vidro, com
300 ml, diâmetro de 6,2
cm, altura de 17 cm, para
agua.
Copo descartável - de
polietileno,
gramatura
0,75, para líquidos, com
capacidade de 50 ml,
acondicionado
em
embalagem com 100
copos.
Copo descartável - de
polietileno,
gramatura
220
gramas,
para
líquidos, com capacidade
de 200 ml, acondicionado
em embalagem com 100
copos, de acordo com a
NBR 14865.
Corda - corda em nylon,
na cor azul, 12 mm de
diâmetro, peca com 16
kg.
Corda - de nylon, 10mm
Desinfetante bactericida liquido
viscoso,
transparente,
lavanda,
principio
ativo
alcalinizante bactericida,
corante,
sequestrante,
tenso-ativos
catiônicos/não
iônico,
cont. agua/perfume, em
área
hospitalar,
desinfecção de pisos,
paredes e superfícies,
acondicionados
em
frasco plástico, rotulo
com no. Do lote, data

6300

Unid

R$

2,72

R$
17.136,00

300

Unid

R$

3,89

R$
1.167,00

3700

PCT

R$

2,34

R$
8.658,00

11480

PCT

R$

3,76

R$
43.164,80

1400

MTS

R$

2,92

R$
4.088,00

1400

MTS

R$

2,34

6120

Unid

R$

6,08

R$
3.276,00
R$
37.209,60
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17

18

19

20

21

22

23

fabr./Val.,registro
MS. Embalagem de 1l.
Desodorizado ambiental
- aerosol, floral, propano
e butano, frasco de
360ml.
Detergente líquido principio ativo detergente
neutro
alcalinizante,
composição básica a base
de acido dodecil benzeno
sulfônico, preservantes,
sequestrante, espessante,
fragrâncias com agentes
conservantes, teor de
ativos
espessante
e
veiculo
composição
aromática aroma suave,
acondicionado
em
embalagem de 500 ml,
principio ativo detergente
neutro alcalinizante.
Escorredor de prato - em
inox, medindo (510 x 124
x
358)mm,
com
compartimento
para
escorrer 20 pratos, com
porta-talher.
Escova para limpeza - de
vaso sanitário, modelo
convencional, com cerdas
flexíveis em nylon, sem
alça, cabo de tipo normal,
medindo
30
cm,
acessório estojo.
Escova para roupa - de
polietileno,
diversas
cores.
Esponja para limpeza tipo dupla face, medindo
102x69x28mm,
com
formato retangular, com
bactericida,
na
cor
verde/amarela.
Esponja para limpeza tipo
simples
c/08
unidades,
medindo

2185

Unid

R$

11,98

R$
26.176,30

12672

Unid

R$

1,87

R$
23.696,64

81

Unid

R$ 46,48

R$
3.764,88

384

Unid

R$

11,50

R$
4.416,00

680

Unid

R$

3,63

R$
2.468,40

1560

Unid

R$

1,20

R$
1.872,00

4700

Unid

R$

1,77

R$
8.319,00
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24

25

26

27

28

29

30

31

110x90x26mm,
com
formato retangular, aço
carbono, na cor grafite.
Filme para embalagem de
alimentos - em plástico,
medindo 30 cm de
largura, com espessura
de2mm, tipo rolo c/10
m, embalagem filme de
plástico.
Filtro para agua - de
barro, com capacidade
para 10 litros.
Garfo - descartavel em
poliestireno para almoço,
na cor transparente, em
embalagem
adequada,
selo
holográfico
do
INMETRO que garante
originalidade, qualidade e
Segurança. Pacote com
50 unidades
Guardanapo de papel (23x23)cm folha simples,
uso, na cor branca,
superior a 70%, máxima
15mm2. Pacote com 50
unidades.
Jarra - em aço inox,
metálica, com diâmetro
de 120 mm, altura de 210
mm, metálica, com tampa
e
aparador
de
gelo. Capacidade para 3
litros
Jarra - em plástico, com
capacidade para 5 litros,
com diâmetro de 13 cm,
altura de 17 cm, na cor
laranja, com tampa, com
alça.
Lanterna - em alumínio,
reforçado, cilíndrico, com
alça de mão, foco de
curto
alcance,
150
W,stroboe pisca de LED.
Lanterna - lanterna com

700

Unid

R$

5,69

R$
3.983,00

110

Unid

R$ 213,79

R$
23.516,90

1000

Pct

R$

3,83

R$
3.830,00

1750

Unid

R$

1,56

R$
2.730,00

150

Unid

R$ 70,23

135

Unid

R$

16,31

R$
2.201,85

70

Unid

R$ 129,63

R$
9.074,10

70

Unid

R$ 103,93

R$ 7.275,10
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funcionamento a base de
diodos emissores de luz
(LEDs), fabricada em
plástico
de
alta
densidade, bulbo de LED
com capacidade mínima
de 1600 MAH, tempo
estimado mínimo de uso
continuo de 29 horas
usando metade dos LED
sou 16 horas usando
todos
os
LEDs,
composta de no mínimo
12
(doze)
LEDs,
alimentação através de
bateria
interna
recarregável na energia
elétrica, com tensão
bivolt,
com
tempo
máximo estimado de
recarga de 16 horas, peso
máximo
de
500g,
dimensões aproximadas
de 25,00 x 5,00 cm
(comprimento x diâmetro
da
luz),acionamento
através de botão liga e
desliga de 3(três) estágios
(desl./metade
dos
LEDs/
todos
os
LEDs),devera
vir
acompanhada de pino
para conexão na energia
elétrica integrado ao
corpo
da
lanterna,
retrátil, de modo a não
atrapalhar seu manuseio.
32

33

Limpa
azulejos
e
cerâmicas,
embalagem
com 1 litro. Caixa com 12
unidades.
Limpa metais - liquido, a
base de acido sulfônico e
clorídrico,
em
uso
domestico para limpeza
de alumínio, com ou sem
fragrância, embalagem de
500 ml.

440

Cx

1690

Unid

R$ 43,33

R$
19.065,20

R$

R$
16.156,40

9,56
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34

35

36

37

38

39

Limpa vidro - principio
ativobutiletiletertripolifosfatode
sódio
ingrediente e ativo etanol
14%, composição básica
butil,
etil,
etertripolifosfato,
com
validade ate 12 meses,
cor azul, acondicionado
em embalagem plástica
com 500 ml, sem gatilho.
Limpador
multiuso
doméstico - liquido,
composto de acido do
desilberzeno,
acido
sulfúrico,
fluorsul,,
perfume,
e
agua,,
embalado em frasco
plástico de 500ml, e suas
condições deverão estar
de acordo com a com
registro no m. Saúde.
Mangueira - depolitileno,
com comprimento de
100m, com diâmetro de
3/4 x3mm, para ser
utilizado
para
rede
hidráulica.
Mangueira
em
polietileno,
com
comprimento
3,200m,diametrode
1/2¨,para ser utilizada em
irrigação.
Mangueira
tipo
domestica de plástico
transparente reforçado,
com diâmetro de 3/4¨.

1460

Unid

R$

6,50

R$
9.490,00

6090

Unid

R$

3,36

R$
20.462,40

2700

Mts

R$

3,79

R$
10.233,00

2200

Mts

R$

3,32

R$
7.304,00

2200

Mts

Mangueira para gás - de
plástico, com diâmetro de
3/8¨, com comprimento
de metro, fabricada de
acordo
com,
com
presença de tarja amarela
contendo numero da
norma,
validade
e
fabricante,
para
ser

350

Mts

R$ 4,35

R$

4,00
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40

41

42

43

44

45

46

utilizada em ligação entre
botijão de gás e fogão,
devendo ser entregue
com braçadeira.
Pá de lixo - de pá de lixo
em plástico, medindo
cabo curto, cabo de
plástico, com 20 cm.
Pá de lixo - de plástico,
medindo 300 mm x 280
mm x 125 mm, cabo de
madeira revestido com
plástico, com 150 cm.
Pano de copa e cozinha de algodão liso (para
prato), medindo 43 x 67
cm, na cor branca,
100%algodão.
Pano de limpeza medindo 66x45cm, saco
alvejado, algodão.
Papel alumínio - medindo
0,45 cm x 7,50 m,
espessura de 0,011micras,
apresentado em rolo,
com código de barras do
fabricante.
Papel higiênico de boa
qualidade - folha simples,
gofrado, picotado, na cor
branca,
medindo
40mx10cm, perfumado,
sem relevo, composto de
fibras
celulósicas/
naturais, exceto aparas de
papel, tubete medindo
4,0cm, embalagem com
boa
visibilidade
do
produto. Pacote com 04
rolos.
Papel toalha - em bobina,
gofrado, 100% celulose
virgem, medindo ate 20
cm x 200 m, isento de
impureza,
de
alta
qualidade, na cor branca.
Pacote com 02 rolos.

302

Unid

R$

7,39

R$
2.231,78

300

Unid

R$

11,54

R$
3.462,00

770

Unid

R$

5,58

R$
4.296,60

7430

Unid

R$

5,56

R$
41.310,80

700

Unid

R$

5,52

R$
3.864,00

19490

Pct

R$

3,34

R$
65.096,60

16940

Pct

R$

4,98

R$
84.361,20
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

Peca de reposição para
filtro - vela, em cerâmica
micro porosa, com rosca,
para filtro de barro c/
capacidade p/ 8 a 10 l/h.
Peca de reposição para
utensílios de cozinha borracha para panela de
pressão de20litros.
Peca de reposição para
utensílios de cozinha borracha para panela de
pressão de21litros.
Peca de reposição para
utensílios de cozinha borracha para panela de
pressão de 7 litros.
Porta copos - de inox,
tipo
vertical,
com
capacidade para 100
copos de 200 ml,
medindo 50 cm de
altura.
Prato de vidro - diâmetro
(223 mm), com altura de
(31,8 mm), tipo fundo,
azul.
Prato descartável - de
polietileno, diâmetro de
12 cm, com altura de 3,5
cm, espessura de 25
micras, com capacidade
para 125 ml, sem
tampa. Embalagem com
10 unidades
Prato plástico - de
polipropileno
natural,
espessura
(2,5mm),
diâmetro 197 mm, altura
31 mm, com 600 ml, tipo
fundo, na cor azul.
Prendedor de roupa - de
madeira, no formato
retangular, medindo8cm,
acondicionado
em
pacotes 12 unidades.

260

Unid

R$

6,65

R$
1.729,00

160

Unid

R$

24,71

R$
3.953,60

160

Unid

R$

24,71

R$
3.953,60

150

Unid

R$

12,69

R$
1.903,50

60

Unid

R$ 30,23

R$
1.813,80

2200

Unid

R$

5,78

R$
12.716,00

7600

Pct

R$

1,94

R$
14.744,00

4500

Unid

R$ 4,46

R$ 20.070,00

400

Pct

R$ 1,64

R$ 656,00
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56

57

58

59

60

Prendedor de roupa - de
plástico, no formato
retangular, medindo8cm,
acondicionado de forma
adequada. Pacote com 12
unidades.
Registro de gás regulador de gás em
alumínio, com registro e
borboleta, vazão1kg/h,
uso em botijão de gás
GLP domestico de 13 k,
com garantia de 1 ano e
certificação INMETRO.
Sabão alvejante - em pó,
para lavagem de roupas,
acondicionado
em
embalagem contendo 1
kg, rotulo com que
contenha em seu rotulo
descrição do produto,
indicação
dos
componentes químicos,
informações sobre modo
de utilização, responsável
técnico,
fabricante,
registro na ANVISA ou
Ministério da Saúde, data
de fabricação e data de
validade.
Sabão em barra composição
básica
carbonato de sódio,
dióxido
de
titânio,
glicerina, corante e outras
substancias
químicas
permitidas, especificações
pH1%=11,5maximo,alcal
inidade livre: máximo
0,5%p/p, de glicerina, na
cor amarela, embalado
em saco plástico, EB
56/54 da ABNT. Pacote
com 05 unidades.
Sabonete - liquido neutro
(pH entre 7,0 a 8,0), para
higiene das mãos, 1 litro.

400

Unid

R$

2,89

R$
1.156,00

175

Unid

R$ 29,09

R$
5.090,75

5250

Kg

R$

7,05

R$
37.012,50

3400

Pct

R$

6,35

R$
21.590,00

1010

Unid

R$

21,37

R$
21.583,70
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Soda caustica - tipo
escama, embalada em
frasco plástico, contendo
1 quilo, composta de
hidróxido de sódio.
Tabua para manipulação
- de polietileno, medindo
30 x50cm, com altura de
1,5cm,
no
formato
retangular, com canaleta,
na cor branca.
Taça de vidro - de vidro,
com
200
ml,
diâmetro7cm,
altura
12cm, utilizada para
servir agua.
Tigela plástica - em
polipropileno virgem tipo
cumbuca,
diâmetro
interno medindo 145
mm, altura de 59 mm,
capacidade para 500 ml,
com espessura da parede
de 2,6 mm, na cor azul.
Torneira - de plástico,
instalação
horizontal,
acionamento
manual,
bitola
de
1/2¨,com
arejador.
Torneira - de plástico,
instalação
vertical,
acionamento
manual,
bitola
de
3/4¨,com
arejador.
Torneira plástica - em
plástico,
do
tipo
lavatório,
de
1/2
polegadas.
Torneira plástica - em
plástico,
do
tipo
lavatório, de 3/4 pol.
Touca - 100% algodão,
tamanho único, com
rede.
Xicara com pires - de
vidro, com 83 ml,
diâmetro
da
xicara

320

Unid

R$

17,53

R$
5.609,60

370

Unid

R$ 48,68

R$
18.011,60

450

Unid

R$

6,94

R$
3.123,00

2150

Unid

R$

5,66

R$
12.169,00

450

Unid

R$

4,46

R$
2.007,00

350

Unid

R$

4,84

R$
1.694,00

640

Unid

R$

8,46

R$
5.414,40

640

Unid

R$

11,07

R$
7.084,80

280

Unid

R$

3,20

R$
896,00

460

Unid

R$

9,81

R$
4.512,60
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71

(60)mm, diâmetro do
pires (117)mm, altura
(51,5)mm, para café, na
cor incolor.
Vassoura de aço (rastelo)
metálica,
18
dentes/palhetas, 32 cm,
com cabo de madeira de
1.20 cm, utilizada em
jardins.

630

Unid

R$

36,11

TOTAL

R$
22.749,30

R$ 866.989,87

LOTE Nº 49 – GÁS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

FABRICANTE

Gas
liquefeito
de
petroleo sem casco com
13 KG (recarga)
Vasilhame
para
armazenar
gas,
capacidade 13 KG

3

Vasilhame
armazenar
capacidade 45 KG

para
gas,

4

Gás P 45 kg (Recarga)

QTD

UND

UNIT.

TOTAL R$

1.770

Und

R$ 113,67

R$ 201.195,90

100

Und

R$ 180,00

R$ 18.000,00

100

Und

R$ 530,00

R$ 53.000,00

300

Und

R$ 438,67
TOTAL

R$ 131.601,00
R$ 403.796,90

Houve alteração da descrição de alguns itens e alteração de valor nos itens 3 e 4 do lote 49.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.
REABERTURA DE PRAZO
• Início Acolhimento das propostas:
04/09/2018 às 08h00min
• Abertura da sessão:
06/09/2018 às 08h30min
• Início da Disputa de Preços:
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06/09/2018 às 11h00min

Vila Rica / MT, 24 de Agosto de 2018.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira Oficial
Port. nº 012/2015
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