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CONTRATO Nº 295/2019 REFERENTE AO 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
MATÉRIAS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E 
COZINHA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E A EMPRESA 
CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-
ME, NA FORMA QUE SEGUE: 
 

DAS PARTES 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 19.422.107/0001-56 com sede 
administrativa na Rua 06, Quadra D2, Lote 10, Setor Industrial, CEP: 73.840-000 Campos 
Belos/GO, neste ato representado por sua Gestora Srª. GEISA CORDEIRO DA SILVA 
VICTOR, brasileira, portadora do CPF: 633.676.881-34 e RG.3303911-SSP-GO, residente 
e domiciliada nesta cidade de Campos Belos/Go, podendo ser localizada na sede 
administrativa da Secretaria Municipal de Ação Social, mencionado anteriormente, 
doravante denominado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME inscrita no CNPJ 
07.435.441/0001-65, situada à Rua Tamoios, Quadra T1, Lote 12, Setor Oeste I, 
Cristalina-GO, CEP: 73.850-000, neste ato representado pelo Sr. DENIS DE ABREU 
GOMES, brasileiro, auxiliar de licitações, portador da Carteira de Identidade nº 
2258141, SSP/DF, e CPF/MF nº 006.358.161-21, residente e domiciliado na Rua 03, nº 
10, Setor Santa Rosa, Formosa-GO, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 
 
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 008/2019 datado de 07/03/2019, regido pela Lei Federal nº. 
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, homologada 
pelo Senhor Gestor Municipal, em 13 de março de 2019, que é parte integrante do 
presente instrumento contratual.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Fornecimento de gêneros alimentícios, matérias de higiene, limpeza, copa e 
cozinha, conforme especificados no Anexo I – Especificações do Objeto e Propostas de 
Preços em anexo. 
 

ÍTEM PRODUTO UN MARCA QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Achocolatado em po 800 gr de 
qualidade igual ou superior a toddy. 
Com validade minima de 3 meses a 
aprti da data de entrega. 

UN CHOCOMIL 892 R$ 11,50 R$ 10.258,00 

2 

Adoçante liquido dietetico 60 ml a base 
de stevia igual ou superior a linei. 
Validae minima de 3 meses a aprti da 
dat ade entrega. 

UN MAGRO 5 R$ 5,62 R$ 28,10 

3 
Açucar cristal 2 kg, como validade 
minima de 3 meses á parti da data de 

UN HIPER CLARO 918 R$ 4,00 R$ 3.672,00 
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entrega 

6 
Água mineral sem gás, unidades de  
1,5lt cada. 

UN LA PRIORI 250 R$ 1,85 R$ 462,50 

8 

Amido de milho 500 gr100% puro de 
excelente qualidade, pó branco, fino e 
de fácil escoamento, não Devendo estar 
empedrado e isento de sujidades. 
Embalagem intacta de 500gr, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
6 meses na data da entrega. 

UN DO ZE 40 R$ 6,50 R$ 260,00 

9 

Azeitona verde sem caroço  2 kg 
conservadas em água e sal de coloração 
verde escuro, tamanhos médios, sem 
manchas e ausência de turbidez na 
salmoura. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

UN TING 274 R$ 9,15 R$ 2.507,10 

10 

Azeitona verde sem caroço  2 kg 
conservadas em água e sal de coloração 
verde escuro, tamanhos médios, sem 
manchas e ausência de turbidez na 
salmoura. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

UN TING 71 R$ 32,30 R$ 2.293,30 

12 
Batata palha, embalagem de 1 kg. 
Validade 3 meses, data de 
embalamento não superior a 30 dias. 

UN MAXFRITA 158 R$ 20,40 R$ 3.223,20 

14 

Bolacha de doce 400 gr tipo maizena – 
400g.de qualidade igual ou superior a 
mabel.  Biscoito doce tipo maizena, com 
amido de milho, formato retangular 
ovalado e sabor levemente de baunilha. 
Produzido, embalado em entregue em 
conformidade com a legislação 
sanitária vigente. Validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

UN AMANDA 267 R$ 5,90 R$ 1.575,30 

15 

Bolacha de sal 400 gr bolacha de sal 
tipo cream cracker, embalada em 
pacotes de 400 g. Acondicionado em 
embalagem (não violada, intacta) 
plástica transparente, atóxica, com 
informação nutricional, reembalado em 
caixa de papelão resistente. 
Ingredientes : farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, 
margarina vegetal, amido de milho, 
açúcar, açúcar invertido, sal refinado, 
fermento biológico, bicarbonato de 
sódio, aromatizante, estabilizante, 
melhorador de farinha. O produto a ser 
entregue deverá estar identificado na 
embalagem, devendo constar 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Prazo mínimo de validade de 6 
meses e data de fabricação de até 30 
dias. Unidade de fornecimento: pacote 

UN AMANDA 1314 R$ 5,70 R$ 7.489,80 
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16 

Bolacha de sal 800 gr bolacha de sal 
tipo cream cracker, embalada em 
pacotes de 800 g. Acondicionado em 
embalagem (não violada, intacta) 
plástica transparente, atóxica, com 
informação nutricional, reembalado em 
caixa de papelão resistente. 
Ingredientes : farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, 
margarina vegetal, amido de milho, 
açúcar, açúcar invertido, sal refinado, 
fermento biológico, bicarbonato de 
sódio, aromatizante, estabilizante, 
melhorador de farinha. O produto a ser 
entregue deverá estar identificado na 
embalagem, devendo constar 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Prazo mínimo de validade de 6 
meses e data de fabricação de até 30 
dias. Unidade de fornecimento: pacote 
de 400g. 

PC AMANDA 1314 R$ 7,95 R$ 10.446,30 

17 

Bolacha rosquinha 800 gr - de 
qualidade similar, igual, superior a 
mabel, sabor coco, valor Energético – 
127kcal por porção de 30g ou 6 
unidades, proteínas 2,5g por porção de 
30g ou 6 unidades, embalagem integra 
de 800g, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Fabricado a 
partir de matéria prima de primeira 
qualidade sãs e limpas. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais 
e que se quebram com facilidade. 
Aparência massa torrada. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega. 

UN BELCOCO 1314 R$ 8,10 R$ 10.643,40 

19 

Café torrado moido 250 gr embalagem 
a vácuo, de primeira qualidade, 
contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade, selo de pureza da 
associação brasileira da indústria do 
café - abci. O produto deverá ter 
registro no ministério da saúde e 
atender a portaria 451/97 do 
ministério da saúde e a resolução 
12/78 da comissão nacional de normas 
e padrões Pra alimentos - cnnpa. Pacote 
de 250gr. 

un DUCÊ 1129 R$ 5,80 R$ 6.548,20 
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20 

"Cereal de arroz 400gr  similar, igual ou 
superior ao mucilon, “tipo mucilon” 
sabor multi-cereais ,sache 230 g. 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milhoenriquecida 
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 trações de 
leite." 

UN MUCILON 100 R$ 7,39 R$ 739,00 

21 
Cereal de milho 400gr similar, igual ou 
superior ao mucilon 

UN MUCILON 150 R$ 6,79 R$ 1.018,50 

22 

Chá de camomila, aspecto, cor, odor e 
sabor característicos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, embalagem 1 kg, 
validade mínima 6 meses após a 
entrega 

UN REAL 150 R$ 3,05 R$ 457,50 

23 

Cha de erva doce, aspecto, cor, odor e 
sabor característicos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, embalagem 1 kg, 
validade Mínima 6 meses após a 
entrega 

UN REAL 150 R$ 3,20 R$ 480,00 

25 

Coco ralado sem açucar 100 gr 
elaborado com endosperma procedente 
de frutos sãos e maduros. Aspecto 
fragmentos soltos, cor – branca, cheiro 
e sabor próprios, umidade máxima 4%. 
Não poderá apresentar cheiro alterado 
ou rançoso. Embalagem integra de 
100gr, na embalagem deverá constar 
data da fabricaçãode validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
6 meses na data da entrega. 

UN ADELCOCO 315 R$ 3,10 R$ 976,50 

26 

Complemento alimentar de  igual, 
superior ou similar a sustagen 400 gr " 
leite em pó desnatado instantâneo, 
sólidos de xarope de milho, leite em pó 
integral, fosfato de magnésio, ascorbato 
de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, inositol, iodeto de potássio, 
acetato de dl-alfa tocoferol, 
niacinamida, sulfato de 
Manganês, sulfato cúprico, 
fitomenadiona, acetato de vitamina a, 
pantotenato de cálcio, cianocobalamina, 
cloridrato de piridoxina, cloridrato de 
tiamina, riboflavina, colecalciferol, 
cloreto de cromo, ácido fólico, biotina e 
aromatizante, sem glúten, com 
lactose,sabores variados." 

LT SUSTAGEN 12 R$ 42,35 R$ 508,20 
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27 

Creme de leite 200 ml origem animal, 
embalado em tetrapack, não amassada, 
não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, quantidade do produto. 
Atender as exigências do ministério da 
agricultura e dipoa, conforme portaria 
369 de 04/09/1997 e do regulamento 
da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. 
Unidade de fornecimento: tetra pak de 
200kg. 

UN CEMIL 525 R$ 3,30 R$ 1.732,50 

28 

Creme de leite 1 lt. Origem animal, 
embalado em tetrapack, não amassada, 
não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, quantidade do produto. 
Atender as exigências do ministério da 
agricultura e dipoa, conforme portaria 
369 de 04/09/1997 e do regulamento 
da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. 
Unidade de fornecimento: tetra pak de 
200kg. 

UN HABITUS 113 R$ 12,40 R$ 1.401,20 

29 

Ervilha  em conserva 200 gr produto de 
primeira qualidade, e que não 
apresente acidez acentuada, resultante 
da concentração da polpa de tomate 
por processo tecnológico adequado; 
sem corantes artificiais; isento de 
sujidades, fermentação e de 
indicadores de processamento 
defeituoso; acondicionado em 
embalagem lata sem danificações, 
contendo informação nutricional ; com 
validade mínima de 14 meses a contar 
da data de entrega unidade embalagem 
200 gr. 

UN FUJINI 261 R$ 2,00 R$ 522,00 

30 

Extrato de tomate 200 gr embalagem 
integra de 850g, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
É tolerada a adição de 1% de açúcar e 
de 5% de cloreto de sódio. O 
Produto deve estar isento de 
fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Validade 
mínima de 3 meses na data daentrega. . 

UN BONARE 375 R$ 3,75 R$ 1.406,25 
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31 

Extrato de tomate 840 gr embalagem 
integra de 850g, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
É tolerada a adição de 1% de açúcar e 
de 5% de cloreto de sódio. O Produto 
deve estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso. 
Validade mínima de 3 meses na data 
daentrega. . 

UN BONARE 1055 R$ 9,20 R$ 9.706,00 

32 

Farinha de rosca 500gr  produto obtido 
por ingredientes sadios, devidamente 
limpos, isento de insetos, materiais 
estranhos não podendo estar úmido. 
Embalagem atóxica, intacta, não 
violada, contendo informações sobre o 
produto, informação nutricional, prazo 
de validade. 

UN PACHA 40 R$ 4,10 R$ 164,00 

34 

Fermento biologico 125 gr fermento 
biológico seco instantâneo para pão. O 
fermento biológico destina-se a ser 
empregado no preparo de pães e certos 
tipos de biscoitos e produtos afins de 
confeitaria. O produto deverá ser 
fabricado com matérias-primas em 
perfeito estado sanitário, isentos de 
matérias terrosas e detritos vegetais e 
animais. O produto não deverá conter 
substâncias estranhas à sua 
composição. Características sensoriais 
(organolépticas): aspecto de cilindros 
de tamanhos variáveis; cor variando do 
branco ao castanho claro; cheiro 
próprio; sabor próprio. Não deverá 
possuir cheiro de mofo e sabor amargo. 
Embalagem contendo 125 g do 
produto. 

UN APTI 167 R$ 6,81 R$ 1.137,27 

36 

Flocão de arroz 500g-tipo farinha de 
arroz flocada, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação,procedência, 
informações nutricionais,número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. Prazo de validade: mínimo de 
5 (cinco) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 
Unidade de compra: emb. 500g. 

UN MAINHA 100 R$ 1,90 R$ 190,00 

37 

Flocao de milho 500 gr pré-cozido, tipo 
flocão, amarelo, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios com ausência 
de umidade, fermentação, ranço, isento 
de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 500g, não violados, 
resistentes que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 

UN MAINHA 1000 R$ 1,90 R$ 1.900,00 
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e procedência, informação nutricional, 
nº do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de 
entrega. 

38 
Fubá de milho  acondicionado em 
embalagem plastica 

KG MAINHA 180 R$ 1,80 R$ 324,00 

40 
Leite de coco 250 ml homogenizado 
padronizado de 9 a11% de gordura. 

UN GRANVILE 220 R$ 3,30 R$ 726,00 

41 

Leite de soja em pó - embalagem 400g, 
integral, instantâneo, acondicionados 
em embalagem, resistente, atóxica, 
isenta de ferrugem, não amassada, 
contendo aproximadamente 400g de 
peso líquido. Embalagem apresentando 
externamente dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote data de validade, 
quantidade do produto, e número do 
registro no ministério da agricultura. 

UN NESTLE 37 R$ 63,90 R$ 2.364,30 

42 

Macarrao cortado 500gr massa seca 
com sêmola, acondicionado em 
embalagem transparente intacta de 
500g, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 
meses na data de entrega. 

UN BORTOLINI 1250 R$ 2,95 R$ 3.687,50 

43 

Macarrao espaguete c/ semola 500 gr 
massa seca , acondicionado em 
embalagem transparente intacta de 
500g, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
fabricação,de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 
meses na data de entrega. 

UN BORTOLINI 500 R$ 2,95 R$ 1.475,00 

44 

Macarrao parafuso 500gr massa seca 
com sêmola, acondicionado em 
embalagem transparente intacta de 
500g, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 
meses na data de entrega. 

UN BORTOLINI 1250 R$ 2,95 R$ 3.687,50 

45 

Maionese 500gr produto que se 
apresenta em forma de emulsão 
cremosa homogênea, sem separação de 
líquidos. Com 60 a 80% de lipídeos em 
sua composição. Embalagem atóxica, 
intacta, não violada, contendo 
informação sobre o produto, 
informação nutricional, prazo de 

UN MARIA 250 R$ 4,45 R$ 1.112,50 
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validade. 

47 

Margarina 500 gr mínimo de 65% de 
lipídios, lata intacta, na embalagem 
deverá constar data da fabricação data 
de validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 3 meses 
na data da entrega 

UN DELICIA 351 R$ 4,65 R$ 1.632,15 

48 
Massa pronta para bolo - sabor 
tradicional, pacote com 450g. 

PC VILMA 430 R$ 5,10 R$ 2.193,00 

50 

Milho de canjica 500gr grãos ou 
pedaços de grãos de milho que 
apresentam ausência parcial ou total do 
Gérmen, em função do processo de 
escarificação mecânica ou manual. 
Embalagem integra de 500g, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
6 
Meses na data da entrega. 

UN MAINHA 1075 R$ 2,25 R$ 2.418,75 

51 

Milho verde em conserva  200 gr 
produto nacional de primeira 
qualidade. Preparado com frutos 
selecionados, sãos, sem corantes 
artificiais; isento de sujidades, 
fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso; 
acondicionado em lata íntegra e sem 
danificações, com envasamento a 
vácuo, contendo informação 
nutricional; - unidadede fornecimento: 
lata 200gr 

UN FUGINI 900 R$ 1,75 R$ 1.575,00 

52 

Milho verde em conserva 2 quilos 
produto nacional de primeira 
qualidade. Preparado com frutos 
selecionados, sãos, sem corantes 
artificiais; isento de sujidades, 
fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso; 
acondicionado em lata íntegra e sem 
danificações, com envasamento a 
vácuo, contendo informação 
nutricional; com validade mínima de 14 
meses a contar da data de entrega; suas 
condições deverão estar de acordo com 
a nta- (decreto 12486 de 20/10/78). 
Unidade de fornecimento: lata/2,0 
quilogramas. 

UN FUGINI 40 R$ 14,60 R$ 584,00 

53 

Oleo de soja pet 900 mlobtido de 
matéria prima vegetal em bom estado 
sanitário, estar isento de substâncias 
Estranhas a sua composição. Aspecto 
límpido e isento de impurezas à 25ºc, 
cor e odor característicos.validade de 6 
meses na data da entrega. 

UN VILA VELHA 1240 R$ 3,55 R$ 4.402,00 
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55 

Po p/ gelatina 500 gr sabores diversos, 
produto constituído de gelatina 
comestível em pó, sal, açúcar, 
acidulante ácido cítrico, aromatizantes 
artificial e corantes artificiais. Com 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Composição nutricional na 
porção de 15,4g de gelatina preparada: 
13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g 
de Gorduras totais. 

UN DANKMAX 615 R$ 4,35 R$ 2.675,25 

62 

Polvilho azedo livre de sujidades, solto 
e seco no pacote, apresentar cor 
uniforme, sem manchas de cor preta, 
azulada ou esverdeada. Embalagem: de 
1kg; contendo o número de registro em 
órgão competente, ingredientes e 
informações nutricionais. Número de 
lote, data de fabricação e de 
vencimento apresentar validade 
superior a 3 
(três) meses a partir da data de entrega 

KG NERIAL 1010 R$ 7,70 R$ 7.777,00 

63 

Polvilho doce de mandioca doce. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, data de 
validade Mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Unidade de 
fornecimento: 1 kg. 

KG NERIAL 685 R$ 5,75 R$ 3.938,75 

64 Refrigerante 2 lt sabor cola UN SCHIN 1510 R$ 3,49 R$ 5.269,90 
65 Refrigerante 2 lt sabor guaraná un SCHIN 2100 R$ 4,05 R$ 8.505,00 
66 Refrigerante 2 lt sabor laranja un SCHIN 2100 R$ 4,90 R$ 10.290,00 
67 Refrigerante 2 lt sabor uva un SCHIN 900 R$ 4,60 R$ 4.140,00 

68 
Requeijão cremoso 500 gr embalem 
patica, com validade minima de 30 dias 
a aparti da data de entrega 

UN VIGOR 800 R$ 9,15 R$ 7.320,00 

69 

Sardinha conservada em oleo 
comestivel 125 grsardinha em óleo 
comestível. Ingredientes obrigatórios: 
sardinha temperada, descascada 
mecanicamente, livre de nadadeiras, 
cauda e Cabeça, pré–cozida em óleo 
comestível. Embalagem primária: latas 
de 250g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Prazo mínimo de validade: 
04 anos. Registro obrigatório: 
ministério da agricultura. 

UN 88.0 1205 R$ 3,85 R$ 4.639,25 

70 

Suco de acerola 500 ml, garrafa de 
vidro ou plástico. Na embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e data de 
validade. 

UN GRANVILE 400 R$ 3,00 R$ 1.200,00 

71 

Suco de caju 500 ml, garrafa de vidro 
ou plástico. Na embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

UN GRANVILE 400 R$ 3,00 R$ 1.200,00 
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nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e data de 
validade. 

72 

Suco de goiaba 500 ml, garrafa de vidro 
ou plástico. Na embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e data de 
validade. 

GR GRANVILE 400 R$ 3,40 R$ 1.360,00 

73 

Suco de abacaxi 500ml, garrafa de vidro 
ou plástico. Na embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, 
Número de lote, quantidade do produto 
e data de validade. 

un GRANVILE 400 R$ 4,00 R$ 1.600,00 

75 

Suco em po (sabores diversos) 
acondicionado em embalagens de 240 
gramassuco em pó, sabores diversos, 
acondicionado em embalagem plástica. 
Na embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e data de 
validade. 

UN DR 1000 R$ 1,96 R$ 1.960,00 

76 
Suco pronto de 1 litro sabor cajú 
caixinha. Validae de 3 meses a apatir da 
data de entrega. 

UN 
NUTRI 

NECTAR 
198 R$ 5,96 R$ 1.180,08 

77 
Suco pronto de 1 litro sabor manga  
caixinha , validae de 3 meses a apatir da 
data de entrega. 

UN 
NUTRI 

NECTAR 
348 R$ 5,96 R$ 2.074,08 

78 
Suco pronto de 1 litro sabor maracuja  
caixinha , validae de 3 meses a apatir da 
data de entrega. 

UN 
NUTRI 

NECTAR 
348 R$ 6,19 R$ 2.154,12 

79 
Suco pronto de 1 litro sabor uva  
caixinha , validae de 3 meses a apatir da 
data de entrega. 

UN 
NUTRI 

NECTAR 
348 R$ 5,85 R$ 2.035,80 

80 

Uvas passas 200 gramas uvas passas 
200g, em embalagem plástica e intacta. 
Na embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e data de 
validade. 

UN 
LA 

VIOLETERA 
245 R$ 6,25 R$ 1.531,25 

81 
Arroz tipo 1 polido – longo fino – 
validade 3 meses na data de entrega – 
fardo com 6x5kg. 

FD PAMPA 250 R$ 88,00 R$ 22.000,00 

82 
Arroz tipo 1/ 5k polido – longo fino – 
validade 3 meses na data de entrega.. 

UN PAMPA 200 R$ 14,65 R$ 2.930,00 

83 
Arroz tipo 2 polido  – longo fino – 
validade 3 meses na data de entrega – 
fardo com 6x5kg. 

FD DR 250 R$ 56,00 R$ 14.000,00 

90 
Ovos de galinha 30x1 casca íntegra, 
sem rachaduras, sem sujividades. 

UN UNIOVO 233 R$ 8,16 R$ 1.901,28 

91 
Ovos de galinha 12x1 casca íntegra, 
sem rachaduras, sem sujividades. 

CX UNIOVO 157 R$ 6,25 R$ 981,25 
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Leite em po integral 400 gramas,  
caracteristicas técnicas: deve 
desmanchar facilmente na 
Água, estar solto e seco, não apresentar 
cor alaranjada ou amarelo forte, cheiro 
azedo ourançoso, manchas escuras ou 
esverdeadas. Embalagem: leite em pó 
integral instantâneo Fortificado, 
embalado em pacotes aluminizados 
com estrutura em poliéster e 
polietileno, assépticos, não violáveis, 
resistentes, que garantam proteção 
contra luz, ar, umidade e a integridade 
do produto. 

UN NUTRIFORT 20 R$ 12,90 R$ 258,00 

159 
Leite liquido em caixa 1 lt com validade 
minima igual de 3 meses a parti da data 
de entrega. 

UN CEMIL 180 R$ 4,85 R$ 873,00 

161 Açafrão 90 gr UN GIZELE 72 R$ 3,30 R$ 237,60 

163 

Azeite de oliva 500 mlazeite de oliva 
extra virgem com acidez máxima de 
0,8% (em ácido oleíco) - para temperar 
alimentos; Embalagem com 500 
ml.prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir data de entrega 

UN 
OLIVEIRAS DO 

CONDE 
15 R$ 22,80 R$ 342,00 

164 Caldo de carne 19 gr UN DR 150 R$ 2,09 R$ 313,50 

165 

Caldo de galinha 19 gr, produto em pó, 
composto de sal, amido, glutamato 
monossódico, açúcar, alho e cebola 
desidratados, gordura vegetal, extrato 
de carne de galinha; acondicionado em 
saco plástico, atóxico, não violado, 
contendo informação nutricional; com 
validade mínima de 10 meses a contar 
da data de entrega; suas condições 
deverão estar de acordo com a nta- 70 
(decreto 12.486 de 20/10/78. 

UN DR 150 R$ 2,09 R$ 313,50 

166 

Canela em casca 100 gr produto de 
primeira qualidade. Acondicionado em 
saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote data de 
fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de 
entrega.. Unidade de fornecimento: 
pacote de 100g 

UN GIZELE 50 R$ 4,69 R$ 234,50 

167 

Canela em po 90 gro colorífico deve ser 
constituído de matéria prima de boa 
qualidade e apresentar aspecto, cor, 
cheiro e sabor característico do 
produto; contendo no maximo 10% de 
sal, de acordo com as normas vigentes. 
Acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Deverá conter 
a validade mínima de 06 meses, com 

UN GIZELE 50 R$ 3,39 R$ 169,50 
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dizeres de rotulagem, data de 
fabricação. Registro no ms. De acordo 
com a rdc n°276/2005. Unidade de 
fornecimento: embalagem 10 

168 

Catchup 400grcatchup - composto a 
base de polpa e suco de tomate, sal, 
açúcar e outras substâncias Permitidas, 
admitindo no minimo 35% de resíduos 
secos, de consistência cremosa, cor, 
cheiro e sabor 
Próprios, isento de sujidades e seus 
ingredientes de preparoem perfeito 
estado de conservação, acondicionado 
Em embalagem tetrapak com 200g. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações  
nutricionais,número do lote, data de 
validade, quantidade de produto e 
atender as Especificações técnicas da 
anvisa e inmetro. Caixa com 12 
embalagens de 200g.prazo de validade 
Mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

UN JODAN 45 R$ 4,65 R$ 209,25 

169 

Coentro em pó 100 gr. Contendo data 
de fabricação (entrega não superior a 
30 dias da data de fabricação) e data de 
validade. 

UN GIZELE 102 R$ 3,69 R$ 376,38 

170 

Colorífico 100 gr – (colorau) – em pó 
fino, homogêneo, de coloração 
vermelha intenso, com aspecto, cor, 
cheiros e sabor próprios. Isento de 
matérias estranho a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente fechado. 

UN GIZELE 60 R$ 3,39 R$ 203,40 

171 
Cominho moido 100 gr. Contendo data 
de fabricação e data de validade. 

UN GIZELE 78 R$ 3,36 R$ 262,08 

172 

Cravo em graos 100 grcravo da índia - 
40gr - embalagem de polietileno 
transparente; deve constar data de 
fabricação e validade; não deverá 
conter umidade, odor desagradável, 
bolor e sujidades; validade mínima de 
06(seis) meses a partir da data de 
entrega do produto. 

PC GIZELE 50 R$ 6,69 R$ 334,50 

173 

Folha de louro 5 gr, contendo dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade de 
Acordo com as normas e/ou resoluções 
da cnnpa. 

PC GIZELE 30 R$ 1,19 R$ 35,70 

174 

Oregano 100 gr de 1ª qualidade, 
embalagem resistente com 200g. 
Validade mínima de 120 dias da data de 
entrega do produto. 

UN GIZELE 70 R$ 4,99 R$ 349,30 

175 
Pimenta de cheiro em bandeja de 
isopor recoberta c/ filme de pvc 
Com 50g 

un CEASA 78 R$ 2,30 R$ 179,40 
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Sal refinado pacotes de 1kg, iodado, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
3 
Meses na data da entrega. 

KG NORSAL 218 R$ 1,40 R$ 305,20 

177 
Tempero alho e sal- com no máximo 
62% de sódio, sem pimenta ou 
condimentos, pote com 01 kg. 

KG GOIANO 50 R$ 11,20 R$ 560,00 

178 
Tempero completo sem pimenta 500gr 
em pote plástico ou saco de polietileno. 

UN GOIANO 50 R$ 6,98 R$ 349,00 

179 
Tempero po 60gr,em sachê  similar, 
igual, ou superior a sazon (sabores 
variados) 

UN DR 240 R$ 4,30 R$ 1.032,00 

180 

Vinagre - branco, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades,material 
terroso, e detritos de animais e 
Vegetais,acondicionado em frasco 
plásticocom tampa inviolável, 
hermeticamente fechado de 750ml. 

un NEVAL 50 R$ 4,70 R$ 235,00 

181 Algodão hidrófilo, rolo, 250 g. Branca. CX DR 15 R$ 4,50 R$ 67,50 

185 
Embalagem plástica (saco): 
tamanho:30cmx40cm. Rolo com 
820und. 

UN CENTRAL 15 R$ 24,80 R$ 372,00 

190 
Fósforo pacote único caixa em madeira 
com lixa tradicional,  palitos longo, 
contendo 240unidades. 

BT FIATLUX 34 R$ 3,96 R$ 134,64 

191 
Palito roliço demadeira, palito de dente. 
Conteém 100palitos 

CX TALGE 15 R$ 0,89 R$ 13,35 

192 

Guardanapo - confeccionado em papel 
absorvente; em folha simples, 100% de 
fibras celulósicas, Medindo 32 cm x 33 
cm, na cor branca. Na embalagem 
deverá constar data de fabricação e 
Número de lote. 

PC KAMP 370 R$ 2,15 R$ 795,50 

193 

Isqueiro corpo revestido em plastico, 
dimensão aproximada em 7,5 cm, selo 
holográfico do inmetro que garante 
originalidade, qualidade e segurança. 
Colorido. 

UN DR 30 R$ 4,48 R$ 134,40 

194 

Luva multiuso, tamanho: pequeno, 
material: látex de borracha natural com 
revestimento interno em flocos de 
algodão, cor: amarela, verde e/ou 
laranja, características adicionais: com 
acabamento antiderrapante, 
embalagem: pacote plástico contendo 
um par, 
Unid. De medida: unitário 

UN TALGR 60 R$ 6,70 R$ 402,00 

195 

Luva multiuso, tamanho: grande, 
material: látex de borracha natural com 
revestimento interno em flocos de 
algodão, cor: amarela, verde e/ou 
laranja, características adicionais: com 
acabamento antiderrapante, 
embalagem: pacote plástico contendo 
um par, 
Unid. De medida: unitário 

UN TALGE 60 R$ 6,70 R$ 402,00 
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Luva multiuso, tamanho: média, 
material: látex de borracha natural com 
revestimento interno em flocos de 
algodão, cor: amarela, verde e/ou 
laranja, características aicionais: com 
acabamento antiderrapante, 
embalagem: pacote plástico contendo 
um par, 
Unid. De medida: unitário 

UN TALGE 48 R$ 6,70 R$ 321,60 

198 Marmitex de isopo redonda com tampa UN DR 2000 R$ 0,65 R$ 1.300,00 
199 Mascara descartavel 50x1 UN BOMPACK 7 R$ 11,90 R$ 83,30 

200 
Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo 
com 7,5m. 

UN MELO 145 R$ 5,00 R$ 725,00 

201 
Papel filme- filme pvc pára envolver, 
proteger e conservar alimentos. Rolo 
com 30mx28cm. *amostra: 1 unidade. 

RL GUARU 39 R$ 6,40 R$ 249,60 

208 
Prato descartavel fundo (fundo) 21cm 
de diametro a embalagem deve com 10 
Unidades em cada pacote 

UN TOTALPLAST 450 R$ 2,50 R$ 1.125,00 

209 
Prato descartavel fundo (fundo) 25cm 
de diametro a embalagem deve conter 
10 unidades em cada pacote 

UN TOTALPLAST 150 R$ 2,35 R$ 352,50 

211 Prato de louça com 35cm de diâmetro UN DR 740 R$ 7,00 R$ 5.180,00 

214 

Saquinho de papel, cor branca, 08 cm 
largura x 14cm comprimento, pacotes 
com 1000 unidades (saquinho 
p/pipoca). 

PC DR 15 R$ 14,90 R$ 223,50 

215 

Suporte plástico para galão de 20 litros 
de água mineral. Com perfurador de 
galão interno com barro e torneira. 
Confeccionado em plástico resistente. 

UN ARQPLAST 20 R$ 69,00 R$ 1.380,00 

219 Barbiador com 2 lãminas UN BARBEX 30 R$ 4,50 R$ 135,00 

221 

Ácido muriático - limpador base ácida; 
composição básica: ácido sulfônico, 
fluorídrico e muriático; aspecto físico: 
límpido; cor: incolor; aplicação: limpeza 
de pisos; característica adicional: 
Biodegradável. Frasco de 1 litro. 

un START 132 R$ 7,80 R$ 1.029,60 

222 

Água sanitária, aspecto: líquido, 
composição : a base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, teor cloro ativo: entre 
2,0 a 2,5% p/p, cor: amarela 
esverdeada bastante fraca, isenta de 
corantes, detergentes e aromatizantes , 
embalagem: frasco plástico com tampa 
e lacre de Segurança, peso líquido: 1 
litro, unid. De medida: unitário 

UN KBÃO 500 R$ 3,15 R$ 1.575,00 

223 

Água sanitária, aspecto: líquido, 
composição: a base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, teor cloro ativo: entre 
2,0 a 2,5% p/p, cor: amarela 
esverdeada bastante fraca, isenta de 
corantes, detergentes e aromatizantes, 
embalagem: frasco plástico com tampa 
e lacre de segurança, peso líquido: 5 
litros, unid. 
De medida: unitário 

UN KBÃO 190 R$ 13,60 R$ 2.584,00 
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Álcool gel, material: álcool etílico 
hidratado, tipo: gel sanitizante. 
Características adicionais: 
neutralizante, espessante e grau 
cosmético, normas técnicas: registro no 
ministério da saúde, unidade de 
fornecimento: frasco de 500 ml 

UN ITAJA 114 R$ 7,35 R$ 837,90 

225 

Álcool, líquido, tipo: etílico, 92,8º inpm, 
composição : álcool etílico, benzoato de 
denatônio e água, solubilidade: em 
água, cor: incolor, aroma: característico, 
Peso líquido: 1lt 

UN ITAJA 159 R$ 6,25 R$ 993,75 

226 
Amaciante para roupas com aroma 
suave. – embalagem: frasco com 2 
litros. 

UN MAXXY 120 R$ 8,40 R$ 1.008,00 

227 

Cera liquida incolor 750ml- de 
consistência líquida com auto-brilho, 
incolor - para piso em paviflex. Na 
embalagem deverá constar a data de 
fabricação, de validade do produto e 
número do lote, bem como informações 
sobre uso e advertências. 

UN POLYLAR 154 R$ 4,30 R$ 662,20 

228 
Cesto plastico com tampa e pedal para 
lixo capacidade 15 litros 

UN ARQPLAST 40 R$ 39,00 R$ 1.560,00 

229 
Cesto plastico com tampa para lixo 
capacidade 150 litros 

UN ARQPLAST 40 R$ 62,50 R$ 2.500,00 

230 
Cesto plastico telado para lixo 
capacidade 8 litros 

UN ARQPLAST 40 R$ 8,40 R$ 336,00 

231 

Desinfetante líquido 2 lts, transparente 
tipo de uso geral,ação germicida 
bactericida qualidade biodegradável 
principio ativo; cloreto de alquil-dimetil 
benzil amonio 50% composição cloreto 
de belzaconio, tensoativos não ionicos 
corante, essencia e veiculo ph 8,5-9,5 
solubilidade em água, aroma floral, 
pinho, eucalipto, frasco com 02 litros 

UN MAXXY 650 R$ 5,00 R$ 3.250,00 

232 

Desodorizador, ambiente, aerosol, 
líquido, composição : álcool etílico 
39,2%, perfume, água, nitrato de sódio, 
propelente (propano/butano), sem cfc, 
aroma: lavanda, aplicação: eliminação 
de odores, frasco de alumínio, 400ml, 
unid. De medida: unitário 

UN DON LINE 85 R$ 10,50 R$ 892,50 

233 

Detergente liquido 500ml, tipo lava 
louças,qualidade: biodegradável, 
principio ativo: linear quibenzeno 
sulfonato de sódio, composição: 
glicerina,coadjuvante,conservante,sequ
estrante,espessante,corante 
Fragância, medida: de ph, ph 7,0-8,0 
aplicação remoção de gordura de 
louças,talheres,panelas e outros 
utensílios domésticos frasco com 
500ml 

UN MAXXY 1040 R$ 1,80 R$ 1.872,00 

234 
Escova sanitaria com suporte como 
base de sustentação. Plástico resistente. 

UN RODOBEM 47 R$ 9,30 R$ 437,10 
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Escova para roupa - confeccionada em 
madeira, Com cerdas de nylon, 
medindo aproximadamente 
13cmx6cmx1,5cm. 

UN RODOBEM 30 R$ 2,80 R$ 84,00 

236 

Esponja , tipo: dupla face, multiuso, 
composição : espuma poliuretano e 
fibra sintética abrasiva, formato: 
retangular, dimensão: 100x70x20mm 
(variação de até 10%), aplicação: 
lavagem de louças e limpeza em geral, 
pacote plástico , 01 unidade, unid. De 
medida: unitário 

UN NOBRE 300 R$ 1,00 R$ 300,00 

238 

Flanela limpeza geral, composição : 
100% algodão, borda: com bainha 
(costura reforçada), medida: 28x48cm, 
cor: laranja, características adicionais: 
com etiqueta de identificação , unid. De 
medida: unitário 

UN TEXTIL 336 R$ 3,40 R$ 1.142,40 

239 
Inseticida aerosol 300ml, inodoro, a 
base de água, para moscas, mosquitos e 
baratas. 

UN BOMBRIL 96 R$ 10,50 R$ 1.008,00 

240 
Limpa ceramica e azulejos produto de 
qualidade igual, similar ou superior ao 
azulim 

UN MAXXY 222 R$ 6,80 R$ 1.509,60 

241 

Limpa vidros líquido 500 ml, 
composição : lauril éter sulfato de 
sódio, coadjuvantes, corante e água, 
biodegradável, aplicação: limpeza de 
vidros em geral, tampa: pulverizador, 
frasco, 500ml, unid. De medida: 
unitário 

UN MAXXY 48 R$ 5,20 R$ 249,60 

242 

Limpador instantâneo multiuso 500ml, 
uso: geral, aspecto: líquido incolor, 
composição : Alquil benzeno sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, 
sequestrante, perfume e água, aroma: 
tradicional, frasco plástico com tampa 
dosadora tipo flip top , 500ml, unid. De 
medida: unitário 

UN MAXXY 180 R$ 4,65 R$ 837,00 

243 

Lustra móveis composição : a base de 
óleos minerais e vegetais, frasco 
plástico com tampa abre e fecha, 
200ml, unid. De medida: unitário 

UN START 30 R$ 6,60 R$ 198,00 

244 

Pá p/ lixo de plástico, material: 
polipropileno, cabo: curto, cor: escura, 
medida: 275x223x70mm, variação: +/-
10% da medida, unid. De medida: 
unitário 

UN RODOBEM 96 R$ 12,20 R$ 1.171,20 

245 

Esponja de aço 8x1 , tipo: lã de aço, 
composição : aço carbono, formato: 
retangular, peso: 60g, aplicação: 
utensílios e limpeza em geral, 
características adicionais: textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, 
pacote plástico, 8 unidades, unid. De 
medida: unitário 

UN INOVE 496 R$ 1,45 R$ 719,20 

246 
Palha de aço, média, de uso doméstico e 
profissional, para limpeza pesada. 
Contendo na embalagem 01 unidade de 

UN INOVE 72 R$ 1,55 R$ 111,60 
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247 

Pano de saco, limpeza, cor: branco, 
composição : 100% algodão alvejado, 
dimensão: 44x65cm, variação: +/-10% 
de oscilação nas medidas. Unid. De 
medida: unitário 

UN TEXTIL 250 R$ 9,40 R$ 2.350,00 

250 

Pedra sanitária c/ haste, tipo: 
arredondada com suporte, aroma: 
floral, consistência: sólida, composição : 
Paradiclorobenzeno, essência e corante, 
peso: 35g, variação: +/-10% do peso, 
Uso: vaso sanitário, unid. De medida: 
unitário 

un DR 156 R$ 2,40 R$ 374,40 

251 Pasta brilho limpa aluminio 500g UN MAXXY 48 R$ 5,80 R$ 278,40 

252 

Limpa aluminio 500ml produto líquido 
para limpeza de alumínio, embalagem 
plástico de 500 ml, com tampa 
dosadora. Composição: tensoativa não 
tóxico, biodegradável, sabão 
coadjuvante, corante, água, glicerina e 
ácido sulfônico 

UN MAXXY 144 R$ 2,70 R$ 388,80 

253 

Rodo c/ cabo - base de aluminio, com 
duas borrachas, com a base medindo 
50cm, com cabo de madeira ou 
aluminio de 135cm. 

UN DR 110 R$ 19,00 R$ 2.090,00 

254 

Rodo c/ cabo - base de aluminio, com 
duas borrachas, com a base medindo 
60cm, com cabo de madeira ou 
aluminio de 135cm. 

UN DR 110 R$ 20,80 R$ 2.288,00 

255 

Rodo c/ cabo - base de plástico, com 
duas borrachas com a base medindo 
60cm com cabo de madeira, revestido 
em plástico de 160cm. 

UN RODOBEM 110 R$ 19,00 R$ 2.090,00 

256 

Sabão, barra, tipo: glicerinado, 
composição : a base de ácidos graxos de 
coco/babaçu, ácidos graxos de sebo, 
ácidos graxos de soja, coadjuvante, 
glicerina e demais substâncias 
permitidas , qualidade: biodegradável, 
aroma: neutro, peso líquido: 200g, unid. 
De medida: unitário pacote com 5 
unidades. 

UN ESTRELA 114 R$ 6,50 R$ 741,00 

258 
Saco plástico para lixo, capacidade 15l, 
apresentação peça única, largura 59 cm, 
altura 62 cm. Fardo contendo 25x1x11 

UN RAVA 92 R$ 3,40 R$ 312,80 

259 
Saco plástico para lixo, capacidade 30 l, 
apresentação peça única, largura 63 cm, 
altura 80 cm. Fardo contendo 25x1x11 

UN RAVA 92 R$ 3,40 R$ 312,80 

260 
Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, 
apresentação peça única, largura 63 cm, 
altura 80 cm. Fardo contendo 25x1x12 

UN RAVA 142 R$ 4,90 R$ 695,80 

262 
Soda caustica em escamas, 99%, pacote 
1kg. 

UN TROVÃO 37 R$ 17,20 R$ 636,40 

263 

Vassoura de nylon 30 cm c/ cabo com 
cerdas macias, cepo plástico de 22 cm, 
cerdas de 11,5 cm com plumagem UN RODOBEM 24 R$ 14,50 R$ 348,00 
Nas pontas, com cabo rosqueado de 
madeira plastificada, para limpeza em 



 
Município de Campos Belos-GO 

ADM 2017/2020 

geral, tipo doméstica. 

264 

Vassoura de palha c/ cabo material das 
cerdas palha, material do cabo madeira, 
comprimento das cerdas 60 UN RODOBEM 24 R$ 8,90 R$ 213,60 
Cm, com cabo comprido para limpeza 
em geral. 

265 

Vassoura de pelo - vassoura, material 
cerdas crina, material cabo madeira, 
material cepa madeira, comprimento 
cepa 60 cm, comprimento cerdas 
mínimo 05 cm. 

UN RODOBEM 24 R$ 9,90 R$ 237,60 

266 

Vassoura de pelo - vassoura, material 
cerdas crina, material cabo madeira, 
material cepa madeira, comprimento 
cepa 60 cm, comprimento cerdas 
mínimo 05 cm. 

UN RODOBEM 24 R$ 10,60 R$ 254,40 

267 

Vassoura, material cerdas piaçava, 
material cabo madeira, cepa madeira, 
comprimento cepa 40 cm, tipo cabo 
comprido, largura cepa 7,5 cm, altura 
cepa 05 cm, aplicação limpeza em geral. 

UN RODOBEM 24 R$ 9,60 R$ 230,40 

268 Abridor de lata em metal, simples. UN VIEL 40 R$ 4,70 R$ 188,00 

269 
Assadeira em aluminio retangular alta 
nº 08 

UN DR 19 R$ 64,80 R$ 1.231,20 

270 
Avental branco, tipo pvc, com forro, 
medindo 120x70cm. Com amarras na 
cintura e no pescoço. 

UN KCC 23 R$ 29,90 R$ 687,70 

271 
Bacia de plástico grande capacidade 
13,5lts 

UN ARQPLAST 14 R$ 39,80 R$ 557,20 

272 
Bacia de plástico grande capacidade 7 
lts 

UN ARQPLAST 14 R$ 24,00 R$ 336,00 

273 
Balde plástico reforçado, com alça de 
arame galvanizado, capacidade 25 
litros. 

UN ARQPLAST 39 R$ 9,00 R$ 351,00 

274 
Balde plástico reforçado,com alça de 
arame galvanizado, capacidade 15 
litros.. 

UN ARQPLAST 14 R$ 16,00 R$ 224,00 

275 
Balde plástico reforçado, com alça de 
arame galvanizado, capacidade 25 
litros. 

UN ARQPLAST 18 R$ 23,50 R$ 423,00 

286 

Coador - confeccionado em flanela de 
algodão, número/tamanho grande 
24cm, comportando aprox. 1,8 litros, 
com tamanho aproximadamente de 16 
cm diâmetro, com aro de metal e cabo 
De madeira, com acabamento nas 
costuras. 

un DR 55 R$ 6,15 R$ 338,25 

293 

Copo descartável 100x1- em 
poliestireno atóxico; com capacidade de 
200ml; massa mínima de 2,20 Gramas; 
resistência mínima de 0,85n; sem 
tampa.os copos devem estar embalados 
em mangas Invioláveis. Na embalagem 
devem estar identificados a capacidade 
total, a quantidade e o Peso mínimo de 
cada copo. Quanto ao aspecto visual e 
de segurança, devem ser observadas as 
Determinações da nbr 14865/2002. 

UN TOTALPLAST 545 R$ 3,50 R$ 1.907,50 
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295 

Copo descartável 100x1 - em plástico 
com capacidade de 50 ml, massa 
mínima de 0,75 gramas, resistência 
mínima de 1,63n, sem tampa. Os copos 
devem estar embalados em mangas 
invioláveis.na 

UN TOTALPLAST 140 R$ 1,95 R$ 273,00 
Embalagem devem estar identificados a 
capacidade total, a quantidade e o peso 
mínimo de cada copo. Quanto ao 
aspecto visual e de segurança, devem 
ser observadas as determinações da 
nbr14865/2002. 

302 

Garrafa térmica - com corpo externo 
em polipropileno; ampola com 
capacidade para 2000ml, com 
fechamento em rosca, com alça fixa em 
polipropileno. 

UN INVICTA 16 R$ 24,55 R$ 392,80 

303 

Garrafa térmica - com corpo externo 
em polipropileno; ampola com 
capacidade para 2000ml, com 
fechamento em rosca, com alça fixa em 
polipropileno. 

UN INVICTA 16 R$ 84,30 R$ 1.348,80 

304 

Garrafa térmica - com corpo externo 
em polipropileno; ampola com 
capacidade para 5000ml, com 
fechamento em rosca, com alça fixa em 
polipropileno. 

UN INVICTA 16 R$ 39,50 R$ 632,00 

305 
Jarra de plástico, com tampa com cabo 
e com capacidade para 1000 ml. 

UN ARQPLAST 20 R$ 13,90 R$ 278,00 

311 

Panela de pressao 4,5 lts, em alumínio 
polido, fechamento externo, com 
dispositivo de 
Segurança, válvula de silicone, com 
capacidade para 4,5 litros. 

UN PANELUX 3 R$ 75,50 R$ 226,50 

312 

Panela de pressao 7 lts, em alumínio 
polido, fechamento externo, com 
dispositivo de 
Segurança, válvula de silicone, com 
capacidade para 07 litros. 

UN PANELUX 4 R$ 80,90 R$ 323,60 

313 

Panela de pressão industrial 10 lts, em 
alumínio polido, fechamento externo, 
com dispositivo de segurança, válvula 
de silicone, com capacidade para 20 
litros. 

UN PANELUX 3 R$ 143,60 R$ 430,80 

315 Pano de chão 1005% algodão UN TEXTIL 120 R$ 9,80 R$ 1.176,00 

329 

Esponja para banho de espuma de 
poliuretano,fibra sintética resina 
sintética e mineral. Pacote c/ uma 
unidade. 

UN PONJITA 15 R$ 3,95 R$ 59,25 

330 

Fralda descartável infantil, tamanho xg, 
para 14 kg ou mais, com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno, 
fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. 
Composição: polpa de celulose, 
polímero superabsorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não 
tecido de fibras de polipropileno, não 
tecido de fibras de poliéster, adesivo 

UN DESCARPACK 260 R$ 22,35 R$ 5.811,00 
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termoplástico, elásticos, perfume, 
extrato de aloe vera, álcool estearílico, 
petrolato. 

331 

Fralda descartável infantil, tamanho g 
para 10 a 13kg, com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno, 
fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. 
Composição: polpa de celulose, 
polímerosuperabsorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não 
tecido de fibras de polipropileno, não 
tecido de fibras de poliéster, adesivo 
termoplástico, elásticos, perfume, 
extrato de aloe vera, álcool, estearílico, 
petrolato 

UN DESCARPACK 260 R$ 23,50 R$ 6.110,00 

332 

Fralda descartável infantil, tamanho m, 
para 5 a 9 kg, com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno, 
fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. 
Composição: polpa de celulose, 
polímero superabsorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não 
tecido de fibras de polipropileno, não 
tecido de fibras de poliéster, adesivo 
termoplástico, elásticos, perfume, 
extrato de aloe vera, álcool estearílico, 
petrolato. 

UN DESCARPACK 260 R$ 25,90 R$ 6.734,00 

333 
Haste flexível com ponta de algodão, 
caixa com 75 unidades. 

UN DR 20 R$ 4,40 R$ 88,00 

334 

Lenço umidecido para bebê 
,embalagem com 75 unidades de 
19,5cm x 11,5cm. Composição: não 
tecido, água, lanolina etoxilada, óleo de 
amêndoas etoxilado, sódio 
cocoanfoacetato, propilenoglicol, 
metilparabeno, 2-bromo-2-
nitropropano-1-3-diol, edta dissódico, 
ácido cítrico e fragrância de lavanda. 

UN DR 30 R$ 12,80 R$ 384,00 

335 

Papel higiênico 4x1, folha dupla de alta 
qualidade, medida: 10cmx30m 
(tolerância 2%), fragrância: neutra, cor: 
branca, composição : 100% fibras de 
celulose virgem - não reciclado, 
apresentação: gofrado, com picote, alta 
absorção, características 
Adicionais: ausência de furos, rasgos, 
manchas, cheiro ou quaisquer 
Substâncias nocivas a saúde, rolo 30 
metros, unid. De medida: unitário 

UN CLARA 1410 R$ 5,70 R$ 8.037,00 

336 

Sabonete líquido 5 lts - neutro 
concentrado, com base perolada. Na 
embalagem deverá constar a data da 
fabricação, da validade do produto e 
número do lote, marca e número do 
registro no ministério da saúde. 

UN PREMISSE 14 R$ 34,90 R$ 488,60 

337 
Sabonete solido em barra para uso 
adulto, 90 g. 

UN MUTIVOS 350 R$ 2,15 R$ 752,50 
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338 
Sabonete solido em barra para uso 
infantil, 90 g. 

UN 
TURMA DA 

MONICA 
150 R$ 3,70 R$ 555,00 

341 

Shampoo neutro para todo tipo de 
cabelo, com atestado e ph e oftalmo e 
dermatoligicamento que protege o 
cabelo 350 ml. Ou produto similar 

UN SEDA 50 R$ 11,50 R$ 575,00 

342 Escova dental infantil UN DR 20 R$ 3,50 R$ 70,00 
343 Escova dental adulto UN DR 20 R$ 4,80 R$ 96,00 

Valor total:                                                                                                                                                                R$ 322.957,28 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 – O valor global do presente contrato é de R$ 322.957,28 (trezentos e vinte e dois 
mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte oito centavos), a serem pagos mediante a 
emissão de Nota Fiscal. 
 
2.2 – Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis mediante a 
apresentação de nota fiscal que deverá conter obrigatoriamente o seguinte: 
  
a) Produtos e respectivos quantitativos fornecidos; 
b) Preços unitários e totais de todos os produtos fornecidos; 
c) Preço total global líquido.  
 
2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou revelada eventual 
multa que lhe tenha sido aplicada. 
 
2.4 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de 
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, 
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com FGTS. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATRAZO DE PAGAMENTO 
3.1 – Havendo atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 (trinta) dias, o reajuste 
será feito pelo índice do INPC ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 
4.1 – A entrega dos produtos deverá ser feita em no máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
corridos e ininterruptos, contados imediatamente após o recebimento da solicitação, a 
qual deverá ser expedida por agente designado pela Contratante. 
 
4.2 – Os produtos serão recebidos da seguinte forma: 
 
4.3-Definitivamente, após a aferição da qualidade, quantidade e consequente aceitação. 

 
4.4 – Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, 
embalagens, fretes, seguros encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam 
ou venham incidir no preço proposto, por conta da empresa contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO A VIGÊNCIA 
5.1 – Este contrato passará a vigorar a partir de sua assinatura e findar-se-á em 31 de 
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por acordo das partes, conforme determina 
a lei 8.666/93, mediante termo aditivo ou a critério da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 – As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes Dotações 
Orçamentárias:  
 

DOTAÇÃO FONTE FICHA VALOR 

08.244.0022.2.022.3.3.90.30 100 312 R$ 111.300,11 
08.244.0022.2.024.3.3.90.30 129 321 R$ 110.040,00 

08.243.0022.2.020.3.3.90.30 129 300 R$ 101.617,17 
 
6.2 – Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes deste processo 
serão oriundos do Tesouro da União através de recursos de transferência Voluntaria e 
contrapartida do Tesouro Municipal. 
 
CLÀUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 – A administração designará fiscal para acompanhar a regular execução do contrato, 
fixando todo e qualquer pagamento submetido à certificação de perfeito e adequada 
execução do objeto contratual. 
 
CLÀUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste 
Edital, a: 
   
a) Após a homologação da licitação, comparecer para a assinatura do Contrato, no prazo 
de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
 
b) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
 
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução; 
  
d) A contratada deverá substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de 
confecção ou que apresentarem qualquer adulteração de qualidade, defeitos ou 
incorreções em suas características, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados imediatamente após a notificação da Contratante; 
  
e) A contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes da entrega bem como a 
troca de produtos, quando for o caso. 
 
f) Entregar os produtos embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas; 
 
g) O licitante vencedor fica obrigado nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
 
8.2 – A contratante obriga-se: 
 
h) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
 
i) Rejeitar, no todo o em parte, os produtos em desacordo com o contrário; 
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j) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 
 
k) Comunicar, em tempo hábil, à contratada, a quantidade de materiais a serem 
fornecidos; 
 
l) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 
 
CLÀUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.2 – O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de 
mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de 
Empenho, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, 
ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 
 
9.3 – A Administração poderá garantida previa defesa, aplicar à proponente vencedora 
as seguintes sanções: 
 
a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto; 
b) Multa na forma prevista no item 9.2; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial 
do fornecimento; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública pelo 
tempo de perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 
contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela 
inexecução total do fornecimento; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Secretário da pasta, 
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista.             
 
CLÀUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização 
quando: 
 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas: 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem previa ou expressa 
anuência da CONTRATANTE. 
 
 10.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas 
às conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a 
CONTRATADA o direito de receber da CONTRATANTE, o valor dos serviços executados, 
até aquela data. 

 
10.3 – Ao Prefeito Municipal reserva-se o direito de no caso de não cumprimento do 
contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a 
CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

 
CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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11.1 – Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir todas as questões emergentes deste 
contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
11.2 – E assim por estarem justos combinados e contratados, assinam este instrumento, 
as partes, por seus representantes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas. 
 

Campos Belos, 20 de março de 2019. 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – FMAS 

Contratante 
 

CRISTAL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA-ME  

CNPJ: 07.435.441/0001-65 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
1 - _______________________ 
 
CPF ____________________ 
 

2 - _______________________ 
 
CPF ____________________ 

 
 
 


