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MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PARAÍBA
Nº 497

ANO 04

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

PÁGINA 1

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM
VENCIMENTOS a Senhora MARIA ANGELICA MELO DE SOUZA,
matrícula 0050435, ocupante do cargo de PROFESSOR com lotação
fixada na Secretaria de Educação do Município de Santa Rita – PB.

PORTARIA Nº142/2016
Dispõe sobre exoneração a pedido de servidor efetivo e adota
outras providências.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2016.
Publique-se,

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA-PB, no uso de suas atribuições legais,

Registre-se.

RESOLVE:

Santa Rita/PB, 01 de abril de 2016.

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a Senhora MARIA DALVA DE
SOUZA BARBOSA do cargo de Professor, matrícula 0008345, com
lotação fixada na Secretaria de Educação do Município de Santa
Rita/PB.

PORTARIA Nº145/2016

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2016.

Dispõe sobre licença sem vencimentos de servidor de cargo efetivo
e adota outras providências.

Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita -PB, aos 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO
PORTARIA Nº143/2016
Dispõe sobre exoneração a pedido de servidor efetivo e adota
outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA-PB, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nos usos das
atribuições previstas na lei orgânica do município,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM
VENCIMENTOS a Senhora ANDEILMA FERNANDES DE LIMA,
matrícula 9001384, ocupante do cargo de PROFESSOR com lotação
fixada na Secretaria de Educação do Município de Santa Rita – PB.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2016.
Publique-se,
Registre-se.

Art. 1º EXONERAR, a pedido, o Senhor DOUGLAS
FABIANO BARROS DE AMORIM do cargo de Vigia, matrícula
0052330, com lotação fixada na Secretaria de Educação do
Município de Santa Rita/PB.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2016.
Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita -PB, aos 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO
PORTARIA Nº144/2016
Dispõe sobre licença sem vencimentos de servidor de cargo efetivo
e adota outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nos usos das
atribuições previstas na lei orgânica do município,

Santa Rita/PB, 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito
PORTARIA Nº146/2016
Dispõe sobre Licença Prêmio de servidor efetivo e
adota outras providências.
O
PREFEITO
CONSTITUCIONAL
DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nos usos das
atribuições previstas na lei orgânica do município,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO de 03
(três) meses a servidora MARIA NAZARE DA SILVA, ocupante do
cargo de Auxiliar de Serviços, matrícula funcional n° 0007955, com
lotação fixada na Secretaria de Educação, com vigência de
01/04/2016 a 01/07/2016.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data,
determinando-se de logo a sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.

RESOLVE:
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Publique-se,
Registre-se.
Santa Rita -PB, aos 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO
PORTARIA Nº147/2016
Dispõe sobre Licença Prêmio de servidor efetivo e
adota outras providências.
O
PREFEITO
CONSTITUCIONAL
DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nos usos das
atribuições previstas na lei orgânica do município,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO de 06
(seis) meses a servidora CLAUDIA DE FARIAS SILVA, ocupante do
cargo de Professor, matrícula funcional n° 0008621, com lotação
fixada na Secretaria de Educação, com vigência de 01/04/2016 a
01/10/2016.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data,
determinando-se de logo a sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.
Publique-se,
Registre-se.
Santa Rita -PB, aos 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO
PORTARIA Nº148/2016
Dispõe sobre nomeação de servidor de cargo de
provimento em comissão e adota outras providências.
O
PREFEITO
CONSTITUCIONAL
DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nos usos das
atribuições previstas na lei orgânica do município,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o senhor ALAN RIBEIRO DE
MELO CABRAL para exercer o
cargo de SECRETÁRIO DE
ARTICULAÇÃO, com lotação fixada na Secretaria de Articulação
Institucional.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data,
determinando-se de logo a sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.
Publique-se,
Registre-se.
Santa Rita -PB, aos 01 de abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO

PÁGINA 2

SECRETARIA DE FINANÇAS
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO Nº 007/2016
Nº 007/2016

CHAMADA PÚBLICA

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS.
Com base nas informações constantes no Processo nº 007/2016,
referente à Chamada Pública nº 007/2016, embasado no Parecer da
Coordenadoria Jurídica, no Parecer Técnico da Secretaria de Saúde
e no Relatório Conclusivo da Comissão Permanente de Licitação, e
em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o
procedimento ora escolhido em favor de: Manoel Viana da Silva –
CPF: 359.541.087-49, com o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos
reais), no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais);
Josenilda da Cruz – CPF: 425.476.524-04, com o valor mensal de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), no valor total de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais); Paulina Vicente Ferreira – CPF: 189.029.794-15,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no valor total de R$ 12.000,00
(doze mil reais); Eunice Francisca de Oliveira Adelino – CPF:
150.340.704-72, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no
valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); Lindalva
Lúcia de Santana – CPF: 072.298.794-34, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), no valor total de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais); Luzilda Gomes de Lima – CPF: 122.721.324-72 – no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e Maria Josilene Pereira da Silva – CPF: 753.807.734-00, no
valor de R$ 1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais), no valor de
R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), perfazendo o valor total
de R$ 113.880,00 (cento e treze mil e oitocentos e oitenta reais),
para contratação do objeto em referência, com base no Art. 24,
inciso XXXII, fundamentada no Art. 8º, da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, em consequência, fica convocada a proponente para
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64,
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
Santa Rita, 18 de Abril de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 231/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do seu Pregoeiro
Oficial, a Sra. Tatiane César Silva, torna público, para conhecimento
dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame,
adjudicando em favor das empresas: CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ:
04.679.119/0001-93, para os itens 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 19 e 23, totalizando o valor de R$: 80.524,19 (Oitenta mil
quinhentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos); e para a
empresa KODIAK COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 10.247.764/0001-30, para os itens 02, 03,
05, 06, 07, 08, 14, 18, 20, 21, 22, 24 e 25, totalizando o valor de R$:
42.348,00 (Quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais),
perfazendo um valor global de R$: 122.872,19 (Cento e vinte e dois
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mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos),
classificadas pelo critério do menor preço por item.
Santa Rita/PB, 15 de Abril de 2016.
Tatiane César Silva
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 231/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em
cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão
Permanente de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor
das empresas: CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.679.119/0001-93,
para os itens 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 23, totalizando
o valor de R$: 80.524,19 (Oitenta mil quinhentos e vinte e quatro
reais e dezenove centavos); e para a empresa KODIAK COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ:
10.247.764/0001-30, para os itens 02, 03, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 20,
21, 22, 24 e 25, totalizando o valor de R$: 42.348,00 (Quarenta e dois
mil, trezentos e quarenta e oito reais), perfazendo um valor global
de R$: 122.872,19 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e
dois reais e dezenove centavos), classificadas pelo critério do menor
preço por item. E com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto
Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº
3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura
das Atas de Registro de Preços e Termos de Contratos, nos termos
do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste
mesmo diploma legal.
Santa Rita/PB, 18 de Abril de 2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde
Extrato das Atas de Registro de Preços nº 005, 006 e 007/2016
Processo Licitatório nº 306/2015 - Pregão Presencial nº 005/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO
BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA/PB.
O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de acordo
com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o
resultado do Pregão Presencial 005/2016, devidamente homologado,
RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93, e nos termos da Lei Federal n°
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e 7.892/2013, e das demais
normas legais aplicáveis, tornar público os Extratos das ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS do objeto do presente Pregão:
Ata de Registro de Preço nº 005/2016
Empresa: Gradual Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 12.040.718/0001-90
Item
Especificação
Unida
Quan
Marc
Valor Unitário
de
t.
a
Autoclave
horizontal de
bancada, com
02
volume
UND
18
mínimo
aproximadam
ente 56 litros,

deve
ser
automática,
microprocess
ada, deve ter
teclado
de
membrana e
display
alfanumérico
com
indicação
pressão,
temperatura,
ciclo
selecionado e
alarmes.
Painel digital
com teclas de
seleção e de
partida
de
acordo com o
tipo
de
material a ser
esterilizado.
Equipado com
impressora
térmica. Ester
ilização
através
de
vapor
saturado de
água,
com
aquecimento
elétrico
através
de
resistência.
Deve
ter
câmara
interna
cilíndrica
construída
em aço inox
AISI-304 ou
304L
de
acordo com
as Normas da
ABNT,
espessura da
câmara
de
2,00
mm,
acabamento
em polimento
sanitário,
envolvido
com manta
isolante
térmica de lã
de rocha ou lã
de
vidro,
revestido com
gabinete em
aço carbono e
acabamento
de
fundo
anticorrosivo,
pintura a base
de
resina
epóxi. Possui
reservatório
de
água
destilada para
abasteciment
o automático
da câmara.
Valor Total
Deve
ser
apoiado
sobre
pés
reguláveis em
borracha para
estabilidade.
Com 01 (uma)
porta
de

PÁGINA 3

CRIST
OFOLI

R$:
16.500,00
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fechamento
por manípulo
com trava de
duplo estágio,
com perfeito
sistema
de
vedação
durante
o
ciclo. Deve ter
sensor
de
porta,
impedindo o
uso com a
porta aberta.
Deve possuir
no mínimo 07
ciclos
préprogramados
de
esterilização
com
temperatura
de
121ºC,
127º e 134ºC
e ciclo extra
de secagem.
Deve
ter
bomba
de
Vácuo com
rotor
e
cabeçote
fabricados em
bronze.
Sistema
de
secagem
automática
com
porta
fechada, deve
possui
10
(dez) níveis de
alarmes
de
falhas
de
operação.
Deve
ser
fornecido
com
03
bandejas
removíveis
construídas
em
aço
inoxidável.
Equipamento
deve
ser
equipado
com:
Transdutor de
pressão
e
Sensor PT 100
para
monitoração
da
temperatura
e pressão no
interior
da
câmara.
Chave geral
para ligar e
desligar
a
autoclave.
Com sistema
de segurança
para liberação
de excesso de
pressão
interna.
Tubulações e
conexões
construídas
em
aço
inoxidável,
cobre
ou
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PÁGINA 4

bronze, deve
ter
válvula
solenoide em
latão usinado
tipo cilíndrico.
Deve
ter
válvula
de
segurança
construída
em
latão,
para controle
do excesso de
pressão
no
interior
da
câmara.
Potência de
no mínimo de
2.200 Watts.
Alimentação
elétrica
de
220 V, de
acordo com a
região a ser
instalada.
Cabo
de
alimentação
modelo
(2P+T) padrão
ABNT.
Dimensões
aproximadas
da
câmara
interna:
304mm
de
diâmetro
x
600mm
de
profundidade
,
peso aproxim
ado de 64 kg.
Garantia: 12
meses
a
contar
da
data
da
instalação, o
equipamento
deverá
ser
entregue
e
instalado pela
contratada
em
local
definido pela
contratante;
A
empresa
contratada
será
responsável
pelo
treinamento
operacional
para usuários
do
equipamento.
Junto com a
proposta as
empresas
deverão apre
sentar
as
seguintes
documentaçõ
es técnicas:
Licença
sanitária
estadual e ou
municipal
para licitante
e fabricante;
comprovação
da
autorização
de
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funcionament
o junto a
ANVISA para
licitante
e
fabricante;
Certificado de
Boas Práticas
de Fabricação
e
Controle
emitido pela
ANVISA para
fabricante,
Registro de
Produtos
emitido pela
ANVISA;
A empresa
deverá indicar
posto
de
assistência
técnica
prestada
diretamente
pelo
fabricante,
seu
representant
e ou empresa
por
ele
autorizada no
máximo a 200
km da capital,
deve
ser
apresentada
na proposta a
opção
de
assistência
técnica
disponível,
informando
os dados da
empresa
responsável
com
endereço e
telefone de
contato,
devendo a AT
estar
registrada no
CREA
para
prestação de
serviços,
o
fabricante e
ou sua AT
prestara
todas
as
informações
necessárias à
preparação
da sala para
instalação do
equipamento
tais
como:
necessidades
elétricas,
hidráulicas
etc.
Na
apresentação
das propostas
deverão ser
apresentados
catálogos
referentes ao
modelo
ofertado. Não
serão aceitos
para fins de
processo
licitatório
equipamento
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03

s
com
fabricação
descontinuad
a, as peças de
reposição e
acessórios
referentes
ao(s)
equipamento
(s) devem ter
produção
continuada
por
no
mínimo
05
anos a contar
da data do
fornecimento
do(s)
aparelho(s),
assim como,
disponibilidad
e
para
aquisição e
fornecimento
a contratante,
para
a
realização de
manutenções
preventivas e
corretivas,
após período
de garantia,
de
acordo
com
treinamento
técnico
fornecido. Os
itens
não
informados
serão
considerados
como
não
atendidos. Os
itens deverão
ser
comprovados
através
de
catálogos ou
folhas
de
dados oficiais
do fabricante.
Balança
antropométri
ca adulto tipo
plataforma
com
capacidade
mínima
de
150
KG
(Balança
antropométri
ca
adulta.
Capacidade:
150
kg,
divisões em
frações
de
100 g. Escala
antropométri
ca
de
aproximadam
ente
2m,
graduação de
0,5 em 0,5cm.
Base
com
tapete
de
borracha
antiderrapant
e, coluna em
tubo de aço,
escala
de
pesagem

PÁGINA 5

WEL
MY

UND

R$:
950,00

08
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04

07

sobredois
braços. Régua
em
metal
cromado.
Acabamento
com pintura
sintética,
após prévio
tratamento
antiferruginos
o. Deve ter
registro
de
certificação
pelo
INMETRO).
Balança
antropométri
ca
infantil
(balança
antropométri
ca
infantil
digital,capaci
dade 15 kg,
frações
50
gramas; régua
antropométri
ca para medir
altura, até 2
m divisão 0,5
cm,
acabamento
esmerado;
base
com
tapete
em
borracha
antiderrapant
e,
pés
reguláveis em
borracha
sintética,vont
agem110/220
v, aprovada
pelo
Inmetro).
Esfignomanô
metro Adulto
(Esfigmoman
ômetro
aneroide,
braçadeiras
confeccionad
as em náilon
resistente e
lavável com
costura dupla
e fecho em
metal, pera,
manguito e
tubo
espiralado
flexível livres
de
látex,
suporte em
aço
com
pintura epóxi
para
acomodar as
braçadeiras,
manômetro
grande com
130 mm de
diâmetro,
mostrador
branco e cinza
com
numeração e
ponteiro em
preto e de
fácil leitura,
possibilidade
de
giro

UND

UND
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BALM
AK

R$:
690,00

MIKA
TOS

R$:
720,00

09

17

horizontal do
manômetro
não inferior à
90º, escala de
0
à
300
mmHg,
válvula
metálica tipo
rosca
para
precisa
seleção
da
descarga de
ar, montado
sobre
pedestal em
aço
com
pintura epóxi
e 5 Rodízios.
Registro na
R$:
6.210,00 ANVISA.
Conformidad
e
com
a
Portaria
INMETRO/DI
MEL/N° 095
de 18/04/07.
Garantia
mínima de 12
meses.
Certificado de
calibração
expedido pela
RBC/INMETR
O.
Devem
acompanhar:
02 peras com
válvulas, 01
braçadeira
em nylon com
fecho
em
metal
tamanho
adulto,
01
tamanho
adolescente,
01 tamanho
infantil e 01
tamanho
neonato.
É
exigido:
Garantia
mínima de 12
meses após a
instalação do
equipamento;
Certificado de
R$:
12.240,00 boas práticas
de fabricação
da ANVISA;
Registro e ou
cadastro de
isenção
ANVISA;
Licença
Sanitária
Estadual ou
Municipal da
licitante
e
fabricante;
Autorização
de
Funcionamen
to
AFE
ANVISA
da
licitante
e
fabricante).
Esfignomanô
metro Infantil
08
(Aparelho
para
medir
pressão

UND

PÁGINA 6

09
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09

arterial
aneroide com
pedestal, para
uso
em
paciente
infantil, com
certificado de
calibração
pelo
INMETRO,
corpo
em
material
termoplástico
de
tamanho que
permita fácil
visibilidade e
fácil leitura,
com
graduação de
0
a
300
mmhg, com
visor
confeccionad
o em material
de
alta
resistência,
alça
de
transporte,
bolsa de ar,
pêra e tubos
conectores de
borracha sem
emendas,
válvula
de
metal
cromado que
permita
retenção
e
esvaziamento
de ar, base de
ferro fundido
com
tratamento
antiferruginos
o pintura PU,
rodízios
de
borracha com
diâmetro
mínimo de 03
polegadas, 02
braçadeiras
em
tecido
resistente de
nylon
com
fecho metal
cromado,
tamanho
infantil,
apresentar
catálogos
originais que
comprovem o
atendimento
as
especificaçõe
s
técnicas
solicitadas).
Lanterna
clínica
de
metal.
Diâmetro:
18,5mm,
Comprimento
: 125 mm,
Acompanha
estojo
de
plástico, alça
de 2 pilhas
AAA ( palito).
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R$:
550,00

R$:
4.950,00
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MIKA
TOS

UND

06

R$:
55,00

R$:
330,00

Otoscópio
com cabo de
metal,
05
espéculos
permanentes
em plástico
com diâmetro
de
2,5mm,
3,0mm,
3,5mm,
4,0mm e 8,00
mm. Estojo,
lâmpada de
vácuo de 2,5V
e lente de
aumento de
2,5x, na cor
preta. – (TK
MIKATOS).
Autoclave
horizontal
(capacidade
54 litros –
Esterilizador
por plasma de
PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
Característica
s mínimas 1
ou 2 portas:
Sistema
de
esterilização a
frio baseado
na tecnologia
de plasma de
PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO,
automático,
destinado a
esterilização
de
instrumentos
e assessórios
cirúrgicos,
como:
Plásticos,
acrílicos,
borrachas,
fibras ópticas,
equipamento
s elétricos e
eletrônicos,
etc...,
com
capacidade
em
sua
câmara
de
esterilização
de no mínimo
100 litros, de
volume
interno;
Painel
de
controle
microprocess
ador, provido
no
mínimo
de: Tela de
cristal liquido,
chave
seletora para
escolha
de
ciclo, chave
geral, botão
liga/desliga,
alarmes
sonoro
e
visual,
lâmpadas
indicativas;
Temperatura

PÁGINA 7

UND

10

UND

05

MIKA
TOS

R$:
295,00

CRIST
OFOLI

R$: 16.500,00
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de operação
em torno de
25º
C,
e
comandos
através
de
seu
painel
frontal para
diversos tipos
de
esterelização
diferentes e
instrumentos
a
ser
utilizados, e
comando de
inicialização e
parada
do
ciclo
de
esterelização;
Câmara
interna
construída
em alumínio
ou
aço
inoxidável
AISI 316. Com
prateleiras
para
colocação dos
materiais que
se
quer
esterilizar;
Deve possuir
tela de para
visualização
de no mínimo
as seguintes
informações:
Fase
da
esterelização
que
esta
sendo
executada,
tempo
de
esterilização,
início
e
término do
ciclo, erros,
cancelamento
s de ciclos e
etc....; Deve
possuir
alarmes
sonoro para
os casos de
interrupção
do
ciclo,
erros,
término do
ciclo
de
esterilização e
etc..; Tempo
total
de
esterilização
em torno de
70 minutos
para carregar,
esterilizar,
secar
e
descarregar;
Sistema autotravante para
a
porta,
quando
submetida ao
início do ciclo
de
esterilização;
Gabinete
construído
em chapa de
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PÁGINA 8

aço inoxidável
AISI
304,
soldado em
argônio,
montado
sobre
cavaletes e
cantoneiras
de aço SAE
1020,
com
travamento
antiferruginos
o;
O
equipamento
deve possuir
entrada
de
ampolas de
PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
a 58%, onde
ao término do
ciclo
de
esterilização,
deverá
possuir
um
sistema
automático
de cleta das
ampolas
utilizadas;
Equipamento
deve
estar
provido
de
aterramento
interno para
ligação
do
aparelho ao
fio terra da
rede;
Alimentação
trifásica em
380 wolts (w)
/ 60 hertz
(hz);
Acompanham
: É exigido
para todos os
componentes
do sistema:
Todos
os
dispositivos e
acessórios
necessários
ao
funcionament
o
do
equipamento:
Manual
de
operação em
português:
Treinamento
operacional
para o CORPO
CLINICO DA
FUNDAÇÃO
ALTINO
VENTURA,
Manual
de
serviço com
todos
os
integrantes
construtivos e
esquemas
elétricos
e
funcionais do
equipamento
s e demais
componentes
do sistema; O
fornecedor
deverá ainda,
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treinar
02
(dois)
técnicos
designados
pela entidade
contratante
para capacitálos
na
manutenção
corretiva
e
preventiva
dos
equipamento
s. Todos os
custos deste
treinamento
correrão por
conta
do
fornecedor;
Garantia
mínima de 12
(doze) meses
após o aceite
definitivo do
equipamento.
Se
o
equipamento
(incluindo
todos
os
subsistemas)
apresentar
problemas
durante
o
período
de
garantia,
a
contratada
providenciará
no
prazo
máximo de 24
(vinte
e
quatro) horas
a chegada ao
local
de
pessoal
técnico
habilitado
para avaliar e
realizar
os
procediment
os que se
fizerem
necessários
para
o
funcionament
o
do
equipamento,
bem como,
arcar
com
todas
as
despesas com
este pessoal;
Assistência
técnica
autorizada na
Região. Para
efeitos
de
análise
e
parecer
técnico deve
acompanhar
a proposta:
Catálogo ou
folder
em
Português ou
com tradução
do texto para
língua
Portuguesa
com
as
característica
s técnicas do
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produto
ofertado;
Declaração do
fornecedor se
responsabiliz
ando
pela
instalação e
treinamento
operacional
dos
equipamento
s em local e
data
indicados
pelo
contratante e
que assume
todos
os
custos
relativos
a
estes
procediment
os;
Certificado de
conformidade
conforme
normas IEC
60.601 e suas
normas
particulares
aplicáveis;
Certificado de
boas práticas
de fabricação
da ANVISA, ou
similar do país
de
origem
acompanhad
o de tradução
juramente.
Registro no
Ministério da
Saúde
Balança
antropométri
ca adulto tipo
plataforma
com
capacidade
mínima
de
150
KG
(Balança
antropométri
ca
adulta.
Capacidade:
150
kg,
divisões em
frações
de
100 g. Escala
antropométri
ca
de
aproximadam
ente
2m,
graduação de
0,5 em 0,5cm.
Base
com
tapete
de
borracha
antiderrapant
e, coluna em
tubo de aço,
escala
de
pesagem
sobredois
braços. Régua
em
metal
cromado.
Acabamento
com pintura
sintética,
após prévio

PÁGINA 9

WEL
MY

UND

R$:
950,00

05

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300-410 – www.santarita.pb.gov.br

DOE Nº 497

ANO 04

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

tratamento
antiferruginos
o. Deve ter
registro
de
certificação
pelo
INMETRO).
Balança
antropométri
ca
infantil
(balança
antropométri
BALM
R$:
ca
infantil
AK
690,00
digital,
capacidade
15 kg, frações
50
gramas;
régua
antropométri
ca para medir
altura, até 2
m divisão 0,5
29
cm,
UND
05
acabamento
esmerado;
base
com
tapete
em
borracha
antiderrapant
e,
pés
reguláveis em
borracha
sintética,volta
gem110/220v
,
aprovada
pelo
Inmetro).
Valor Global: R$: 421.980,00 (Quatrocentos e vinte e um mil novecentos e
oitenta reais).
Ata de Registro de Preço nº 006/2016
Empresa: Saúde Médica Comércio Ltda - CNPJ: 01.704.290/0001-17
Item
Especificação
Unida
Quan
Marc
de
t.
a
Cadeira
odontológica
com Base em
ferro fundido
ou
similar,
articulação
central única;
comando
eletrônico de
subida
e
descida
do
assento
e
encosto feito
através
de
comando de
pé
incorporado a
11
base
da
GNAT
UND
08
cadeira para
US
operação e
também por
parte de um
auxiliar, que
permitam
movimentos
sincronizados
de encosto e
assento;
possui
01
(uma) posição
de trabalho e
volta à zero
programável
pelo
operador.

Valor
Unitário

R$:
17.700,00

PÁGINA 10

Encosto para
cabeça com
apoio
biarticulado;
estofamento
anatômico,
sem costura,
de
alta
densidade;
mangueiras
embutidas;
braço direito
R$:
3.450,00 articulado;
equipamento
na cor verde;
refletor
acoplável à
cadeira, com
braço
articulado,
com
no
mínimo
20.000
lux,
acendimento
do refletor no
pedal.
Cuspideira
acoplável à
cadeira, que
acompanha
os
movimentos
da
mesma,
dotada
de
bacia
removível em
cerâmica ou
similar
removível
para
desinfecção;
estrutura
interna
em
aço
com
Valor Total pintura epóxi;
02
(dois)
sugadores
(sendo um de
alta potência)
com
separador de
detritos
na
caixa
de
comando;
mangueiras
com engate
rápido; braço
ambidestro
do
equipo.
Equipo
odontológico
acoplado,
com
braço
biarticulado,
R$:
141.600,0 com
movimento
0
horizontal e
vertical
do
braço,
bandeja em
aço
inox,
contendo
uma seringa
tríplice, um
terminal para
micromotor e
um para a alta
rotação;
pedal
de
comando
progressivo
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acoplado
à
cadeira.
Mocho com
sistema
de
elevação do
assento
acionado por
uma alavanca
cujo
movimento
de
descida
seja
impulsionado
pelo peso do
usuário e de
subida
por
ação de mola,
movimentos
amortecidos
por sistema
de
gás
pressurizado;
base
com
rodízios
de
grande
resistência,
estrutura e
sustentação;
assento
e
encosto com
estofamento
em
poliuretano
injetado,
recoberto
com
PVC
expandido
sem costuras,
lavável, com
encosto
ergonômico;
regulagem
longitudinal,
na cor verde;
alimentação
de 220 volts,
60
Hz.
Garantia
mínima de 12
meses
a
contar
da
data
de
instalação;
produto com
registro
no
Ministério da
Saúde/
ANVISA
e
certificado de
conformidade
com
as
normas NBR
ICE
/
INMETRO ou
equivalente
do país de
origem
do
equipamento
desde
que
reconhecida
pelo
INMETRO (ICE
CE, etc.). O
equipamento
deverá
ser
entregue
e
instalado pela
empresa
contratada.
Autoclave
horizontal
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com
capacidade
mínima
20
litros
–
Esterilizador
por plasma de
PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
Característica
s mínimas 1
ou 2 portas:
Sistema
de
esterilização a
frio baseado
na tecnologia
de plasma de
PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO,
automático,
destinado a
esterilização
de
instrumentos
e assessórios
cirúrgicos,
como:
Plásticos,
acrílicos,
borrachas,
fibras ópticas,
equipamento
s elétricos e
eletrônicos,
etc...,
com
capacidade
em
sua
câmara
de
esterilização
de no mínimo
100 litros, de
volume
interno;
Painel
de
controle
microprocess
ador, provido
no
mínimo
de: Tela de
cristal liquido,
chave
seletora para
escolha
de
ciclo, chave
geral, botão
liga/desliga,
alarmes
sonoro
e
visual,
lâmpadas
indicativas;
Temperatura
de operação
em torno de
25º
C,
e
comandos
através
de
seu
painel
frontal para
diversos tipos
de
esterelização
diferentes e
instrumentos
a
ser
utilizados, e
comando de
inicialização e
parada
do
ciclo
de
esterelização;

UND

PÁGINA 11

07

SERC
ON

R$:
6.200,00
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Câmara
interna
construída
em alumínio
ou
aço
inoxidável
AISI 316. Com
prateleiras
para
colocação dos
materiais que
se
quer
esterilizar;
Deve possuir
tela de para
visualização
de no mínimo
as seguintes
informações:
Fase
da
esterelização
que
esta
sendo
executada,
tempo
de
esterilização,
início
e
término do
ciclo, erros,
cancelamento
s de ciclos e
etc....; Deve
possuir
alarmes
sonoro para
os casos de
interrupção
do
ciclo,
erros,
término do
ciclo
de
esterilização e
etc..; Tempo
total
de
esterilização
em torno de
70 minutos
para carregar,
esterilizar,
secar
e
descarregar;
Sistema autotravante para
a
porta,
quando
submetida ao
início do ciclo
de
esterilização;
Gabinete
construído
em chapa de
aço inoxidável
AISI
304,
soldado em
argônio,
montado
sobre
cavaletes e
cantoneiras
de aço SAE
1020,
com
travamento
antiferruginoso;
O
equipamento
deve possuir
entrada
de
ampolas de
PERÓXIDO DE
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HIDROGÊNIO
a 58%, onde
ao término do
ciclo
de
esterilização,
deverá
possuir
um
sistema
automático
de cleta das
ampolas
utilizadas;
Equipamento
deve
estar
provido
de
aterramento
interno para
ligação
do
aparelho ao
fio terra da
rede;
Alimentação
trifásica em
380 wolts (w)
/ 60 hertz
(hz);
Acompanham
: É exigido
para todos os
componentes
do sistema:
Todos
os
dispositivos e
acessórios
necessários
ao
funcionament
o
do
equipamento:
Manual
de
operação em
português:
Treinamento
operacional
para o CORPO
CLINICO DA
FUNDAÇÃO
ALTINO
VENTURA,
Manual
de
serviço com
todos
os
integrantes
construtivos e
esquemas
elétricos
e
funcionais do
equipamento
s e demais
componentes
do sistema; O
fornecedor
deverá ainda,
treinar
02
(dois)
técnicos
designados
pela entidade
contratante
para capacitálos
na
manutenção
corretiva
e
preventiva
dos
equipamento
s. Todos os
custos deste
treinamento
correrão por
conta
do
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fornecedor;
Garantia
mínima de 12
(doze) meses
após o aceite
definitivo do
equipamento.
Se
o
equipamento
(incluindo
todos
os
subsistemas)
apresentar
problemas
durante
o
período
de
garantia,
a
contratada
providenciará
no
prazo
máximo de 24
(vinte
e
quatro) horas
a chegada ao
local
de
pessoal
técnico
habilitado
para avaliar e
realizar
os
procediment
os que se
fizerem
necessários
para
o
funcionament
o
do
equipamento,
bem como,
arcar
com
todas
as
despesas com
este pessoal;
Assistência
técnica
autorizada na
Região. Para
efeitos
de
análise
e
parecer
técnico deve
acompanhar
a proposta:
Catálogo ou
folder
em
Português ou
com tradução
do texto para
língua
Portuguesa
com
as
característica
s técnicas do
produto
ofertado;
Declaração do
fornecedor se
responsabiliz
ando
pela
instalação e
treinamento
operacional
dos
equipamento
s em local e
data
indicados
pelo
contratante e
que assume
todos
os
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custos
relativos
a
estes
procediment
os;
Certificado de
conformidade
conforme
normas IEC
60.601 e suas
normas
particulares
aplicáveis;
Certificado de
boas práticas
de fabricação
da ANVISA, ou
similar do país
de
origem
acompanhad
o de tradução
juramente.
Registro no
Ministério da
Saúde
Cadeira
odontológica
com Base em
ferro fundido
ou
similar,
articulação
central única;
comando
eletrônico de
subida
e
descida
do
assento
e
encosto feito
através
de
comando de
pé
incorporado a
base
da
cadeira para
operação e
também por
parte de um
auxiliar, que
permitam
movimentos
sincronizados
de encosto e
assento;
possui
01
(uma) posição
de trabalho e
volta à zero
programável
pelo
operador.
Encosto para
cabeça com
apoio
biarticulado;
estofamento
anatômico,
sem costura,
de
alta
densidade;
mangueiras
embutidas;
braço direito
articulado;
equipamento
na cor verde;
refletor
acoplável à
cadeira, com
braço
articulado,
com
no

PÁGINA 13

GNAT
US

UND

R$: 17.700,00

07
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mínimo
20.000
lux,
acendimento
do refletor no
pedal.
Cuspideira
acoplável à
cadeira, que
acompanha
os
movimentos
da
mesma,
dotada
de
bacia
removível em
cerâmica ou
similar
removível
para
desinfecção;
estrutura
interna
em
aço
com
pintura epóxi;
02
(dois)
sugadores
(sendo um de
alta potência)
com
separador de
detritos
na
caixa
de
comando;
mangueiras
com engate
rápido; braço
ambidestro
do
equipo.
Equipo
odontológico
acoplado,
com
braço
biarticulado,
com
movimento
horizontal e
vertical
do
braço,
bandeja em
aço
inox,
contendo
uma seringa
tríplice, um
terminal para
micromotor e
um para a alta
rotação;
pedal
de
comando
progressivo
acoplado
à
cadeira.
Mocho com
sistema
de
elevação do
assento
acionado por
uma alavanca
cujo
movimento
de
descida
seja
impulsionado
pelo peso do
usuário e de
subida
por
ação de mola,
movimentos
amortecidos
por sistema
de
gás
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pressurizado;
base
com
rodízios
de
grande
resistência,
estrutura e
sustentação;
assento
e
encosto com
estofamento
em
poliuretano
injetado,
recoberto
com
PVC
expandido
sem costuras,
lavável, com
encosto
ergonômico;
regulagem
longitudinal,
na cor verde;
alimentação
de 220 volts,
60
Hz.
Garantia
mínima de 12
meses
a
contar
da
data
de
instalação;
produto com
registro
no
Ministério da
Saúde/
ANVISA
e
certificado de
conformidade
com
as
normas NBR
ICE
/
INMETRO ou
equivalente
do país de
origem
do
equipamento
desde
que
reconhecida
pelo
INMETRO (ICE
CE, etc.). O
equipamento
deverá
ser
entregue
e
instalado pela
empresa
contratada.
Valor Global: R$: 308.900,00 (Trezentos e oito mil e novecentos reais).
Ata de Registro de Preço nº 007/2016
Empresa: CRM Comercial Ltda - CNPJ: 04.679.119/0001-93
Item

Especificação

01

Arquivo em
aço com 04
gavetas.
Fichário em
aço com 04
gavetas
deslizantes
para pastas
suspensas
tamanho
ofício,
medindo
altura: 1,34 m
,largura: 0,47

Unida
de

UND

Quan
t.

25

Marc
a

Novo
Aço/
Proce
dênci
a:
Brasil

Valor
Unitário

R$:
560,00
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05

06

12

m,
profundidade
: 0,71 m.
Pintura epóxi,
cor cinza.
Balde
cilíndrico
porta detritos
com pedal.
Característica
s
mínimas:
Estrutura em
chapa de aço
inox AISI 304,
com solda TIG
ou
similar;
balde externo
em
chapa
inox AISI 304;
balde interno
removível, em
alumínio;
tampa em aço
inox
304,
acionada
a
pedal,
capacidade
de 10 litros;
Dimensões
aproximadas:
25X30
cm
(diâmetro e
altura). Deve
acompanhar:
Certificado de
comprovação
de
aço
inoxidável
AISI
304
utilizado;
garantia
mínima de 01
ano em peças
e serviços.
Cadeira
de
apoio
fixa,
sem
braço,
com assento e
encostointern
o
em
madeira,
conformado
anatomicame
nte. Espuma
em
poliuretano
flexível
de
alta
resistência a
propagação
de rasgo, com
densidade de
50 a.
Mocho
odontológico
com sistema
de elevação
com
movimentos
mecânicos,
encosto
anatômico,
com ajuste de
aproximação,
base com 05
rodízios,
estofamento
em material
rígido
e
resistente,
com

ANO 04

FamiItá/
Proce
dênci
a:
Brasil

UND

UND

R$:
560,00

30

Novo
Aço/
Proce
dênci
a:
Brasil
UND
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R$:
120,00

61

08

Olsen
–
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
730,00

revestimento
sem costura e
densidade
adequada,
acabamento
liso
com
cantos
arredondados
, assento com
elevação
R$:
e
16.800,00 central
rebaixamento
das
bordas
anteriores e
altura
regulável.
Mocho com
acionamento
à
gás,
regulagem
através
de
alavanca
sublateral,
encosto com
regulagem de
inclinação e
de altura, cor
azul.
Refrigerador
de 280 l.
(Refrigerador
de 01 Porta
com sistema
FrostFree,
controle de
temperatura,
porta-latas
para
06
unidades,
porta-ovos,
porta garrafa
e
compartimen
to
para
laticínios,
frios
e
embutidos.
Capacidade
R$:
7.320,00 total mínima
de 280 litros.
2 prateleiras.
Iluminação
interna.
Gaveta
de
13
legumes
transparente.
Alimentação
220 V – 60 Hz.
É
exigido:
Garantia
mínima de 12
meses após o
aceite
definitivo do
equipamento.
Para efeitos
de análise e
parecer
R$:
5.840,00 técnico deve
acompanhar
a proposta:
Catalogo ou
folder
em
português ou
com tradução
do texto para
a
língua
portuguesa
com
informações
que permitam

PÁGINA 15

Consu
lt
Facilit
–
Proce
dênci
a:
Brasil

UND

R$:
1.600,00

09
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14

15

16

identificar as
característica
s técnicas do
produto
ofertado).
Longarina de
03
lugares
tipo
secretaria c/
assento
e
encosto em
tecido com
espuma
injetada
e
base em aço
carbono com
pintura epóxi,
com
capacidade
até 400kg.
Mesa reta c/
02 gavetas e
chaves,
medindo no
mínimo 1,35 x
0,60 x 0,74
cm,
em
melamínico
laminado BP
de 18 mm de
espessura,est
rutura
em
tubo
quadrado
50x25 mm,
pintado em
epóxi pó da
mesma
cor
cinza.
Aparelho de
Ar
condicionado
Split, com as
seguintes
especificaçõe
s:
Capacidade:
12.000 BTU’s;
Operação:
eletrônico;
Funções Auto
start, Timer,
Sleep, Swing e
Auto Ajuste
de
temperatura
eletrônico, e
de
desumificaçã
o;
Ciclo:
quente, frio;
Tensão: 220
v;
Cor:
branco;
Compressor:
rotativo;
Aletas
horizontais e
verticais;
Baixo nível de
ruído;
Termostato
regulável para
selecionar a
temperatura
ideal
do
ambiente;
Filtro de ar
lavável
(deslizante)
fácil remover

UND

UND

ANO 04

Novo
Aço –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
400,00

Novo
Aço –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
420,00

27

24

Kome
co/
Princ
ess –
Proce
dênci
a:
Brasil

UND
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18

R$:
1.580,00

e
limpar;
Mínimas duas
velocidades
no ventilador;
Com controle
remoto total
e
display
R$:
10.800,00 indicativo de
temperatura
selecionada;
Certificação
do Inmetro e
Selo Procel A
ou B; 21 Filtro
eletrostático
e
filtro
fotocatalítico
e filtro de
carvão
ativado; Filtro
eletrostático
e
filtro
fotocatalítico
e filtro de
R$:
10.080,00 carvão
ativado para
reter
partículas
microscópicas
, diferentes
bactérias,
mofo
e
fumaça;
Vazão
nominal
m³/hora: 480
aproximadam
ente.
17
Bebedouro
em aço inox
(Bebedouro
de
pressão
em aço inox,
com
reservatório
de
4
litros/hora,
com
duas
R$:
28.440,00 torneiras para
saída de água
gelada, sendo
uma
com
formato
curvo.
Dimensões:
95A x 37L
x27P
cm.
Peso: 16 Kg.
Tensão: 220).
Branco,
vertical em
coluna.
18
Estante
vazada
em
aço, na cor
cinza,
com
chapa média,
bandeja com
reforço
ômega,
pintura epóxi
cinza,
com
tratamento
antiferruginos
o, medindo
0,90 x 0,30 x
1,98 m.
23
Refrigerador
de 280 l.
(Refrigerador
de 01 Porta

PÁGINA 16

UND

09

Libell
Press
Inox –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
720,00

UND

09

Novo
Aço –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
220,00

UND

05

Consu
lt
Facilit
e–

R$:
1.600,00
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24

25

com controle
de
temperatura,
porta-latas
para
06
unidades,
porta-ovos,
portagarrafa
e
compartimen
to
para
laticínios,
frios
e
embutidos.
Capacidade
total mínima
de 280 litros.
2 prateleiras.
Iluminação
interna.
Gaveta
de
legumes
transparente.
Alimentação
220 V – 60 Hz.
É
exigido:
Garantia
mínima de 12
meses após o
aceite
definitivo do
equipamento.
Para efeitos
de análise e
parecer
técnico deve
acompanhar
a proposta:
Catalogo ou
folder
em
português ou
com tradução
do texto para
a
língua
portuguesa
com
informações
que permitam
identificar as
característica
s técnicas do
produto
ofertado).
Longarina de
03
lugares
tipo
secretaria c/
assento
e
encosto em
tecido com
espuma
injetada
e
base em aço
carbono com
pintura epóxi,
com
capacidade
até 400kg.
Aparelho de
Ar
condicionado
Split, com as
seguintes
especificaçõe
s:
Capacidade:
12.000 BTU’s;
Operação:
eletrônico;
Funções Auto
start, Timer,
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Proce
dênci
a:
Brasil

UND

UND

06

21

Novo
Aço –
Proce
dênci
a:
Brasil

Kome
co/
Princ
ess –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
400,00

R$:
1.580,00

Sleep, Swing e
Auto Ajuste
de
temperatura
eletrônico, e
de
desumificaçã
o;
Ciclo:
quente, frio;
Tensão: 220
v;
Cor:
branco;
Compressor:
rotativo;
Aletas
horizontais e
verticais;
Baixo nível de
ruído;
Termostato
regulável para
selecionar a
temperatura
ideal
do
ambiente;
Filtro de ar
lavável
(deslizante)
fácil remover
e
limpar;
Mínimas duas
velocidades
no ventilador;
Com controle
remoto total
e
display
indicativo de
temperatura
selecionada;
Certificação
do Inmetro e
Selo Procel A
ou B; 21 Filtro
eletrostático
e
filtro
fotocatalítico
e filtro de
carvão
ativado; Filtro
eletrostático
e
filtro
fotocatalítico
e filtro de
carvão
R$:
2.400,00 ativado para
reter
partículas
microscópicas
, diferentes
bactérias,
mofo
e
fumaça;
Vazão
nominal
m³/hora: 480
aproximadam
ente.
26
Arquivo em
aço com 04
gavetas.
Fichário em
aço com 04
R$:
33.180,00 gavetas
deslizantes
para pastas
suspensas
tamanho
ofício,
medindo
altura: 1,34 m
,largura: 0,47

UND

PÁGINA 17

06

Novo
Aço –
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
560,00
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30

m,
profundidade
: 0,71 m.
Pintura epóxi,
cor cinza.
Mesa
para
exame
ginecológico,
em
aço
inoxidável
assento
móvel,
movimento
trenenlembur
g, porta coxa,
suporte para
balde
e
gaveta.
Compressor
odontológico,
mínimo
40
litros
e
potência de
20 HP.

UND

ANO 04

06

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

Santa
Luzia
–S–
0962
–
Proce
dênci
a:
Brasil

R$:
1.770,00

Deltra
R$:
med
4.820,00
–
D111
31
UND
05
0–
Proce
dênci
a:
Brasil
Valor Global: R$: 197.800,00 (Cento e noventa e sete mil e oitocentos reais).
Valor total global da Ata é de R$: 928.680,00 (Novecentos e vinte e oito
seiscentos e oitenta reais).
Santa Rita/PB, 04 de Abril de 2016.
Jacinto Carlos de Melo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 42/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016
Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63
Contratado: Gradual Comércio e Serviços LTDA CNPJ:
12040718/0001-90 Objeto: Aquisição de equipamento e material
permanente destinados à atenção básica junto à Secretaria de
Saúde do Município. Valor: R$ 190.290,00 ( Cento e noventa mil,
duzentos e noventa Reais). Dotação Orçamentária: 02.10110.302.1617.1015-10.301.1603.2046-10.301.2605.2051 Vigência:
Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei
Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 11/04/2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 43/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016
Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63
Contratado: Saúde Médica Comércio
LTDA -EPP CNPJ:
01.704.290/0001-17 Objeto: Aquisição de equipamento e material
permanente destinados à atenção básica junto à Secretaria de
Saúde do Município. Valor: R$ 43.200,00 ( Quarenta e três mil e
duzentos Reais). Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1617.101510.301.1603.2046-10.301.2605.2051 Vigência: Até 31/12/2016
Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº
10.520/2002. Data da assinatura: 11/04/2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 44/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016
Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63

PÁGINA 18

Contratado: CRM Comercial LTDA CNPJ: 04.679.119/0001-93
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente
destinados à atenção básica junto à Secretaria de Saúde do
Município. Valor: R$ 151.060,00 ( Cento e cinquenta e um Mil e
sessenta
Reais). Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1617.1015R$:
10.301.1603.2046-10.301.2605.2051
Vigência: Até 31/12/2016
10.620,00
Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº
10.520/2002. Data da assinatura: 11/04/2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 057/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de
Registro de Preços nº 007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal
R$:
de Santa Rita/PB. Contratada: F & A Gráfica e Editora Ltda. CNPJ:
24.100,00
03.705.891/0001-70. Objeto: Aquisição de material gráfico. Valor:
R$: 86.240,00 (Oitenta e seis mil duzentos e quarenta reais).
Vigência: Até o final do exercício financeiro de – 31/12/2016.
Fundamentação legal: Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e
no Art. 9º do Decreto nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária:
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Data da assinatura: 18 de
Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 058/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de
Registro de Preços nº 007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB. Contratada: Grevy Serviços Gráficos e Comércio
Ltda. CNPJ: 19.407.083/0001-66. Objeto: Aquisição de material
gráfico. Valor: R$: 394.537,40 (Trezentos e noventa e quatro mil
quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Vigência: Até
o final do exercício financeiro de – 31/12/2016. Fundamentação
legal: Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do
Decreto nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária: Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB. Data da assinatura: 18 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 059/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de
Registro de Preços nº 007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: Grevy Serviços Gráficos e Comércio Ltda. CNPJ:
19.407.083/0001-66. Objeto: Aquisição de material gráfico. Valor:
R$: 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais). Vigência: Até o final do
exercício financeiro de – 31/12/2016. Fundamentação legal: Art. 8º
do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto nº
5.717/2006. Dotação Orçamentária: Fundo Municipal de
Assistência Social. Data da assinatura: 18 de Abril de 2016.
José Robson Ferreira de Lima Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 060/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de
Registro de Preços nº 007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada:
Grevy Serviços Gráficos e Comércio Ltda. CNPJ: 19.407.083/000166. Objeto: Aquisição de material gráfico. Valor: R$: 529.089,00
(Quinhentos e vinte e nove mil e oitenta e nove reais). Vigência: Até
o final do exercício financeiro de – 31/12/2016. Fundamentação
legal: Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do
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Decreto nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária: Fundo Municipal de
Saúde. Data da assinatura: 18 de Abril de 2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PÁGINA 19

13.000.398/0001-08, lotes 01 e 02, no valor de R$ 220.800,00
(Duzentos e vinte mil, oitocentos reais), classificada pelo critério de
menor preço por lote, RESOLVO no uso de minha competência e
com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGAR e
ADJUDICAR todo o procedimento licitatório, em consequência, fica
convocada a proponente para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.
Santa Rita, 19 de Abril de 2016.

PROCESSO Nº 291/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA SEM
FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO Á SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal de Santa Rita
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos
n° 291/2015, realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2016, apontou como vencedora do certame a
empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
E SOCIAL - IBRADHES, CNPJ nº 04.762.060/0001-00, valor total de R$
73.880,00 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta
reais), RESOLVO no uso de minha competência e com fulcro no inc.
VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 de
junho de 1993, HOMOLOGAR e ADJUDICAR todo o procedimento
licitatório, em consequência, fica convocada a proponente para
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64,
caput, do citado diploma legal.
Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal de Santa Rita
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Terceiro termo aditivo ao Contrato nº 026/2015. Processo nº
056/2016.Tomada de Preço nº 001/2014. Contratante: Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Azenath Construções e Incorporações Ltda - ME CNPJ:
41.198.920/0001-43 Objeto: Aditivo de valor de R$ 45.193,60
(quarenta e cinco mil, cento e noventa e três Reais e sessenta
centavos) correspondente a aproximadamente 8,5 % (oito e meio
por cento) somado ao contrato originário. Fundamentação legal:
Art. 65, inciso I, “b” e parágrafo 1º da Lei 8666/1993. Data da
assinatura: 15 de Abril de 2016.
Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TIPO ALMOÇO E JANTAR COM OBJETIVO
DE ATENDER ÀS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU E DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.
Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n°
036/2016, realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema
de Registro de Preços) Nº 012/2016, apontou como vencedora do
certame a empresa JACKSON ALVINO DA COSTA-ME, sob o CNPJ Nº

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TIPO ALMOÇO E JANTAR COM OBJETIVO
DE ATENDER ÀS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU E DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.
A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna
público, para conhecimento dos interessados, o resultado de
julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico
emitido pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor
da empresa: JACKSON ALVINO DA COSTA-ME, sob o CNPJ Nº
13.000.398/0001-08, lotes 01 e 02, no valor de R$ 220.800,00
(Duzentos e vinte mil, oitocentos reais), classificada pelo critério de
menor preço por lote.

Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 107/2016
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS.
Com base nas informações constantes no Processo em referência,
através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 008/2016,
vinculada ao Pregão Presencial SRP nº. 10.009/2015, da Prefeitura
Municipal de João Pessoa, de acordo com o Relatório emitido pela
Comissão Permanente de Licitação, abalizado pelo Parecer da
Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43,
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o
Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor da
empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.948.769/0001-12, Itens: 01, 02,
03 e 04, pelo valor total de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil
reais), para a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do
Decreto Federal nº 3.931/2001, e, em consequência, fica convocada
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos
termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades
da lei.
Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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CONCURSO PUBLICO
EDITAL Nº 01/2016
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público DESPACHO do
Senhor Prefeito Municipal, nos autos do presente processo: “O
Prefeito Municipal de Santa Rita no uso de suas atribuições e com
base na DECISÃO SINGULAR DSI-TC 00021/16 do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado, DECIDE SUPENDER cautelarmente o Concurso
Público e determina a Procuradoria Geral do município e Comissão
Permanente de Licitação que junto com a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR SANTA TEREZINHA – FACET CONCURSOS, proceda com as
alterações no referido Edital a fim de atender na íntegra os itens
elencados. Ao final seja remetido ao TCE as devidas justificativas e
remessa no Novo Edital devidamente atualizado. Publique-se para
que surtam seus efeitos legais”.
Santa Rita, 18 de abril de 2016
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
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Santa Rita/PB, 20 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 045/2016. Processo nº 236/2015. Concorrência Pública
nº 003/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
Contratado: MIX COMUNICAÇÃO AGÊNCIA DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTDA. CNPJ: 05.590.101/0001-83.
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO
DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO,
CRIAÇÃO, EXECUÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA E SERVIÇOS CORRELATOS
PARA ATENDER À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Valor Total: R$ 254.880,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta reais). Vigência: 12 (DOZE) meses, podendo ser
prorrogado sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses.
Dotação Orçamentária: 02.170 – 04.131.2982.2095 –
3390.39.99.000. Fundamentação legal: Leis Federais n.º
12.232/2010 e 8.666/1993. Data da assinatura: 15 de Abril de 2016.

PROCESSO Nº 021/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE PÃES (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – PNAE).
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do seu Pregoeiro
Oficial, a Sra. Tatiane César Silva, torna público, para conhecimento
dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame,
adjudicando em favo da empresa: PADARIA PONTES LTDA - ME,
CNPJ: 05.672.519/0001-30, para o item 01, no valor unitário de R$:
7,00 (Sete reais), totalizando o valor de R$: 61.950,00 (Sessenta e
um mil novecentos e cinquenta reais). Classificada pelo critério do
menor preço por item.
Santa Rita/PB, 19 de Abril de 2016.
Tatiane César Silva
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 021/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE PÃES (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – PNAE).
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em
cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão
Permanente de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor
da empresa: PADARIA PONTES LTDA - ME, CNPJ: 05.672.519/000130, para o item 01, no valor unitário de R$: 7,00 (Sete reais),
perfazendo um valor global de R$: 61.950,00 (Sessenta e um mil
novecentos e cinquenta reais), classificadas pelo critério do menor
preço por item. E com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto
Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº
3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em
conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura da Ata
de Registro de Preço e Termo de Contrato, nos termos do Art. 64,
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste
mesmo diploma legal.

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 046/2016. Processo nº 236/2015. Concorrência Pública
nº 003/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
Contratado: DABLIU A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. CNPJ:
09.509.200/0001-49. Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,
CONCEITUAÇÃO,
CONCEPÇÃO,
CRIAÇÃO,
EXECUÇÃO,
INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA
DE MÍDIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER À SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. Valor Total: R$ 254.880,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).
Vigência: 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado
sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses. Dotação
Orçamentária: 02.170 – 04.131.2982.2095 – 3390.39.99.000.
Fundamentação legal: Leis Federais n.º 12.232/2010 e 8.666/1993.
Data da assinatura: 15 de Abril de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
Processo Licitatório nº 018/2016
Pregão Presencial nº 008/2016
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DAS
ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PNAE.
O Prefeito do Município de Santa Rita, de acordo com as
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o
resultado do Pregão Presencial nº 008/2016, devidamente
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei n° 8.666/1993, do Decreto
Federal nº 7.892/2013, e das demais normas legais aplicáveis, tornar
público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do
presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
GÊNEROS PERECÍVEIS
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e/ou
aspecto
amolecido, pegajoso,
esverdeado
e
pardacento,
com
excesso de gordura,
de cartilagem e de
nervo. O produto
deverá
ser
manipulado
em
condições de higiene e
temperatura rígidas,
em estabelecimentos
destinados a este fim
devidamente
registrado em órgão
oficial. O produto
deverá
ser
transportado
em
veículos refrigerados,
utilizados unicamente
para
este
fim,
constituído
de
material
liso,
resistente
impermeável
e
atóxico; com estrados;
e
mantidos
em
condições higiênicas
satisfatórias.
Os
funcionários
envolvidos
nas
entregas dos produtos
devem
estar
uniformizados, com
calçados
fechados,
mantendo-os em bom
estado e limpos.

Empresa: SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.253.218/0001-86

ITEM

1

QUA
NT.

30.8
00

UNID

Kg

DISCRIMINAÇÃO

CARNE
MOÍDA,
BOVINA,
MAGRA:
CONGELADA,
embalagem
em
atmosfera modificada
(MAP), máximo de
10% de gordura,
máximo de 3% de
aponeuroses (nervos),
sem cartilagem, deve
apresentar
odor
característico,
cor
variando de vermelho
cereja a vermelho
escuro, acondicionado
em
sacos
de
polietileno de baixa
densidade, atóxico,
lacrado, resistente ao
transporte
e
armazenamento, sem
sinais de rachadura na
superfície, sem furos e
sem
acúmulos,
contendo peso líquido
máximo de 0,5 kg
(meio quilo) e 1 kg (um
kilo), no máximo, por
embalagem.
A
embalagem
deverá
conter
rotulagem
especificando o peso,
identificação
completa do produto,
data de envasamento,
prazo de validade
dentro do limite de
10% do prazo total,
prazo máximo de
consumo;
temperatura
de
estocagem,
armazenamento
e
conservação;
condições
de
armazenamento
(temperatura
recomendada), nome
e
endereço
do
abatedouro
constando
obrigatoriamente o
registro de inspeção
animal no (S.I.F.)
Serviço de Inspeção
Federal.
A
carne
deverá ser entregue
na
embalagem
original do fabricante,
congelada (-18ºC a 0
ºC), sem sebo. Não
serão aceitas carnes
com odor, cor e sabor
impróprios ao produto

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

R$21,95

676.060,00

PÁGINA 21

2

35.7
00

Kg

CARNE BOVINA: Carne
bovina de segunda
magra (paleta, acém,
músculo, capa de
contra-filé), sem osso,
máximo de 5% de
gordura, máximo de
3% de aponeuroses
(nervos),
sem
cartilagem, sem osso.
Resfriada,
apresentando odor e
aspecto
característicos,
cor
variando de vermelho
cereja a vermelho
escuro, acondicionado
em
sacos
de
polietileno de baixa
densidade, atóxico,
lacrado, resistente ao
transporte
e
armazenamento, sem
sinais de rachadura na
superfície, sem furos e
sem
acúmulos,
contendo peso líquido
máximo de 2 kg (dois
quilos)
por
embalagem.
A
embalagem
deverá
conter
rotulagem
especificando o peso,

R$18,98

677.586,00
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identificação
completa do produto;
data de envasamento,
prazo de validade
dentro do limite de
10% do prazo total,
prazo máximo de
consumo;
temperatura
de
estocagem,
armazenamento
e
conservação;
condições
de
armazenamento,
nome e endereço do
abatedouro
constando
obrigatoriamente o
registro de inspeção
animal no (S.I.F.)
Serviço de Inspeção
Federal. . A carne
deverá ser entregue
na
embalagem
original do fabricante,
resfriada (0°C a 5°C),
sem sebo. Não serão
aceitas carnes com
odor, cor e sabor
impróprios ao produto
e/ou
aspecto
amolecido, pegajoso,
esverdeado
e
pardacento,
com
excesso de gordura,
de cartilagem e de
nervo. O produto
deverá
ser
manipulado
em
condições de higiene e
temperatura rígidas,
em estabelecimentos
destinados a este fim
devidamente
registrado em órgão
oficial. O produto
deverá
ser
transportado
em
veículos refrigerados,
utilizados unicamente
para
este
fim,
constituído
de
material
liso,
resistente
impermeável
e
atóxico; com estrados;
e
mantidos
em
condições higiênicas
satisfatórias.
Os
funcionários
envolvidos
nas
entregas dos produtos
devem
estar
uniformizados, com
calçados
fechados,
mantendo-os em bom
estado e limpos.

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

3

4

9.00
0

2.42
0

Kg

Kg

CHARQUE (MAGRA):
Charque ponta de
agulha.
Preparado
com Carne bovina
ponta de agulha de
boa
qualidade
salgada, curada, seca,
de consistência firme,
com cor, cheiro e
sabor próprios, isento
de sujidades, parasitas
e materiais estranhos,
embalada a vácuo, em
sacos
plásticos
transparentes
e
atóxicos, limpos, não
violados, resistentes,
que
garantam
a
integridade
do
produto
até
o
momento
do
consumo, embalados
em caixa de papelão
limpa,
íntegra
e
resistente.
A
embalagem
deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número
do lote, data de
validade, quantidade
do produto (500g , 1Kg
e 5Kg). O produto
deverá
apresentar
validade mínima de 30
dias a partir da data de
entrega na unidade
requisitante.
O
produto deverá ser de
qualidade, com pouca
gordura.
Na
embalagem
deverá
constar registro de
inspeção animal no
(S.I.F.) Serviço de
Inspeção
Federal,
temperatura
de
estocagem. A carne
deverá ser entregue
na
embalagem
original do fabricante.
Não será aceita carne
com odor, cor e sabor
impróprios ao produto
e/ou
aspecto
amolecido, pegajoso,
esverdeado
e
pardacento e/ou com
excesso de gordura.
FÍGADO
(BOVINO):
fresco, embalagem de
até 02 Kg, identificada.
procedente
de
estabelecimento com
Inspeção
Sanitária
Oficial (SIF ou SIE),
embalagem contendo

PÁGINA 22

R$22,99

206.910,00

R$12,98

31.411,60
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informações
como
data de validade,
temperatura
de
estocagem.
O
transporte deverá ser
em
caminhão
refrigerado de acordo
com as normas do
Decreto nº 31455 de
20/06/82 e Portaria
CVS 6/99 de 10/03/99
–Vigilância Sanitária..
A carne deverá ser
entregue
na
embalagem original
do fabricante. Não
serão aceitas carnes
com odor, cor e sabor
impróprios ao produto
e/ou
aspecto
amolecido, pegajoso,
esverdeado
e
pardacento,
com
excesso de cartilagem
e de nervo.

5

59.3
00

Kg

FRANGO,
COXA/SOBRECOXA:
Carne de frango tipo
coxa e sobrecoxa
congelada, sem adição
de sal e temperos.
Aspecto próprio, não
amolecida e nem
pegajosa, cor própria
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas. –
emb. de 15 a 20 kg
com
registro
de
inspeção animal no
(S.I.F.) Serviço de
Inspeção
Federal,
registro da data de
validade
e
temperatura
de
estocagem.
A carne deverá ser
entregue
na
embalagem original
do fabricante a qual
deverá ser plástica,
atóxica, transparente,
resistente. Não serão
aceitas carne com
odor, cor e sabor
impróprios ao produto
e/ou
aspecto
amolecido,
descongelado,
pegajoso, esverdeado
e
pardacento.
A
quantidade de água
resultante
do
descongelamento não
poderá ultrapassar o
valor limite de 6% do
peso do produto
conforme Portaria nº

PÁGINA 23

210, de 10 de
novembro de 1998
Ministério
da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento
(Mapa). O produto
deverá
ser
manipulado
em
condições de higiene e
temperatura rígidas,
em estabelecimentos
destinados a este fim
devidamente
registrado em órgão
oficial. O produto
deverá
ser
transportado
em
veículos refrigerados,
utilizados unicamente
para
este
fim,
constituído
de
material
liso,
resistente
impermeável
e
atóxico; com estrados;
e
mantidos
em
condições higiênicas
satisfatórias.
Os
funcionários
envolvidos
nas
entregas dos produtos
devem
estar
uniformizados, com
calçados
fechados,
mantendo-os em bom
estado e limpos.

R$8.59

509.387,00

7

6.00
0

Bandej
a com
30
unidad
es

OVO (galinha, branco
ou vermelho, tipo
extra):
Manipulado
em
condições
higiênicas
e
provenientes
de
animais
sadios.
Isentos de sujidades,
trincos e quebraduras
na casca. De produção
recente e embalados
em cartelas de 30
unidades, protegidos
com filme de PVC,
devidamente
destacado o nome do
produtor, de acordo
com
legislação
vigente,
data
da
embalagem
e
validade, tipo grande,
assim
como
as
condições
de
armazenamento.
Podendo
ser
acondicionados
em
caixas de papelão com
tampa. Características
microbiológicas
devem
estar
de
acordo
com
a
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O produto deve ser
embalado informando

R$13.48

80.880,00

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300-410 – www.santarita.pb.gov.br

DOE Nº 497

ANO 04

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

obrigatoriamente com
S.I.F.
(Serviço
Inspeção
Federal).
Prazo de validade de
15
dias
após
fabricação.

estabelecimentos
destinados a este
fim devidamente
registrado
em
órgão oficial. O
produto deverá ser
transportado em
veículos
refrigerados,
utilizados
unicamente para
este
fim,
constituído
de
material
liso,
resistente
impermeável
e
atóxico;
com
estrados;
e
mantidos
em
condições
higiênicas
satisfatórias.
Os
funcionários
envolvidos
nas
entregas
dos
produtos
devem
estar
uniformizados, com
calçados fechados,
mantendo-os em
bom
estado
e
limpos.

Valor Global: R$: 2.182.234,60 (Dois milhões, cento e oitenta e
dois mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
JOSÉ LUCENA DA SILVA - ME
CNPJ: 07.694.009/0002-70

ITEM

6

QUA
NT.

18.7
00

UNID

Kg

DISCRIMINAÇÃO

FRANGO,
PEITO:
Carne de frango,
tipo
peito
congelado
sem
adição de sal e
temperos. Aspecto
próprio,
não
amolecida e nem
pegajosa,
cor
própria
sem
manchas
esverdeada, cheiro
e sabor próprio,
com ausência de
sujidades, parasitos
e
larvas,
embalagem de 15 a
20 kg com registro
de inspeção animal
no SIF, registro de
data de validade,
temperatura
de
estocagem.
Não
serão aceito carne
com odor, cor e
sabor impróprios ao
produto
e/ou
aspecto amolecido,
descongelado,
pegajoso,
esverdeado
e
pardacento.
A
quantidade de água
resultante
do
descongelamento
não
poderá
ultrapassar o valor
limite de 6% do
peso do produto
conforme Portaria
nº 210, de 10 de
novembro de 1998
Ministério
da
Agricultura
Pecuária
e
Abastecimento
(Mapa). O produto
deverá
ser
manipulado
em
condições
de
higiene
e
temperatura
rígidas,
em

VALOR UNIT

PÁGINA 24

VALOR
TOTAL

Valor Global: R$: 205.513,00 (Duzentos e cinco mil e quinhentos e treze
reais).

GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Empresa: SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.253.218/0001-86

R$10,99

205.513,00

ITEM

1

QUA
NT.

16.8
00

UNID

Embala
gem
com
400g

DISCRIMINAÇÃO

ACHOCOLATADO
EM PÓ: preparo
instantâneo,
aromatizado
artificialmente,
contendo açúcar,
cacau,
maltodextrina
(extrato de malte),
estabilizantes,
aromatizantes
e
emulsificante
lecitina de soja,
enriquecido com 7
vitaminas.
Deve
conter 30% de
cacau. Deve conter
o registro no MS,
data de fabricação
com
prazo
de
validade e número
de lote aparentes,
constando
no
rótulo declaração
ou certificado do

VALOR
TOTAL

VALOR UNIT

R$ 3,94

66.192,00
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tipo do produto. Na
entrega, somente
será
aceito
o
produto que tenha
data de validade de,
no mínimo, 6 meses
e
data
de
fabrocação
não
superior a 30 dias.
Validade de no
mínimo 12 meses e
data de fabricação
não superior a 30
dias.

2

3

4

35.2
00

64.7
00

5.80
0

Embala
gem de
1kg

Embala
gem de
1kg

Embala
gem
200g

caixa de papel
vedada de 200g.

AÇÚCAR
TRITURADO:
Contendo sacarose,
peneirado,
originário do suco
da cana, livre de
fermentação,
isento de matérias
terrosas, parasitas e
detritos animais e
vegetais, contendo
aproximadamente
99,2% de Glicídios,
rotulada de acordo
com a legislação
vigente.
Embalagem
primária
transparente,
incolor,
termos
soldado. O produto
e a embalagem
devem obedecer à
legislação vigente.
Validade mínima de
6
meses,
e
fabricação de até 30
dias da entrega.

R$ 3,12

ARROZ: arroz grão
longo,
tipo
1,
embalagem com 1
kg, com dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade de até 01
ano, de acordo com
as normas em vigor
da ANVISA.

R$ 3,10

AVEIA: Farinha de
aveia,
integral,
isenta de sujidades,
parasitas e larvas,
admitindo umidade
máxima de 15% por
peso,
acondicionado em
sacos
plástico
apropriados,
fechados,
reembalado
em

PÁGINA 25

5

Pacote
de
400g

109.824,00

200.570,00
6

R$ 2,95

42.0
00

17.110,00

42.0
00

Pacote
de
400g

BISCOITO
DOCE:
Tipo Maisena ou
Leite, sem recheio,
contendo
basicamente
farinha de trigo
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, 0%
de gordura trans,
açúcar, amido de
milho.
Deve
apresentar sabor
característico
e
agradável.
Embalagem
primária, com dupla
proteção: pacotes
com peso líquido de
400g, devidamente
identificado
conforme
determina
a
legislação. Data de
fabricação
e
validade.
Prazo
mínimo de validade
de 6 meses e data
de fabricação não
superior a 30 dias.
BISCOITO
SALGADO:
Tipo
sortido,
sabor
cream-cracker,
contendo
basicamente
farinha de trigo
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, 0%
de gordura trans,
sal.
Embalagem
primária, com dupla
proteção : pacotes
com peso líquido de
500g, devidamente
identificado
conforme
determina
a
legislação.
O
produto,
assim
como
sua
embalagem, deverá
estar
em
conformidade com
a legislação vigente,
constando marca,
data de fabricação e
validade mínima de
6 meses e data de
fabricação
não
superior
a
30
dias..ados
fechados,
mantendo-os em

R$ 3,28

137.760,00

R$ 3,09

129.780,00
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bom
estado
limpos.

7

8

9

10

11

12

600

510

240

160

150

19.6
00

ANO 04

e

Potes
plástic
o 50g

CANELA EM PÓ:
Embalagem plástica
(pote)
resistente
com registro de
data de fabricação e
prazo de validade
de, no mínimo, 12
meses.

Embala
gem de
230g

CEREAL INFANTIL,
FARINHA DE ARROZ
PRÉ-COZIDA: para
complementar
a
alimentação
da
criança a partir do
6º mês, enriquecido
com 9 vitaminas,
contendo
nutriprotect
e
fumarato ferroso.

Embala
gem de
230g

CEREAL INFANTIL,
FARINHA DE ARROZ
E
AVEIA
PRÉCOZIDA:
para
complementar
a
alimentação
da
criança a partir do
6º mês, enriquecido
com 9 vitaminas,
contendo
nutriprotect
e
fumarato ferroso.

R$ 4,20

CEREAL INFANTIL,
FARINHA DE MILHO
PRÉ-COZIDA: para
complementar
a
alimentação
da
criança a partir do
6º mês, enriquecido
com 9 vitaminas,
contendo
nutriprotect
e
fumarato ferroso.

R$ 4,38

CEREAL INFANTIL,
FARINHA
DE
MULTICEREAIS PRÉCOZIDA:
para
complementar
a
alimentação
da
criança a partir do
8º mês, enriquecido
com 9 vitaminas,
contendo
nutriprotect
e
fumarato ferroso.

R$ 4,48

Embala
gem de
230g

Embala
gem de
230g

Embala
gem de
100g

Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

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

R$ 1,79

R$ 4,13

moídos,
com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio,
isento de materiais
estranhos e a sua
espécie,
acondicionado em
saco
plástico
atóxico,
hermeticamente
vedado
e
resistente,
embalado em caixa
de
papelão
reforçado.

1.074,00

2.106,30

13

5.80
0

Embala
gem de
200g

CREMOGEMA:
mingau
indicado
para crianças a
partir de 3 anos de
idade, enriquecido
com vitaminas e
minerais,
sabor
tradicional.

R$ 3,45

20.010,00

Embala
gem de
400g

FARINHA LÁCTEA:
Sabor
natural,
ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó
integral, vitaminas,
minerais, sal e
aromatizantes,
contendo glúten.
Embalagem
primária: lata de
400g,
livre
de
perfurações,
descamações
e
partes amassadas.
Prazo mínimo de
validade de 6 meses
e data de fabricação
de até 30 dias.

R$ 9,58

41.768,80

R$ 6,45

116.229,00

1.008,00

14

4.36
0

700,80

672,00
15

R$ 0,34

6.664,00

PÁGINA 26

18.0
20

Embala
gem de
1kg

FEIJÃO CARIOCA:
Carioca, tipo I,
natural, constituído
de no mínimo 95%
de grãos inteiros e
correspondentes à
variedade
no
tamanho e cor.
Maduros,
lisos,
aspecto brilhoso,
limpos e secos.
Embalagem
primária: embalado
em pacote plástico
atóxico, transporte,
termos
soldado,
resistente,
com
peso líquido de 01
kg.
devidamente
impresso
as
informações
exigidas por lei.
Será permitido o
limite de 2% de
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impurezas
e
materiais
estranhos,
obedecendo
a
Portaria 161 de
24/07/87 – M.A.
Deve estar
de
acordo
com
a
legislação vigente.
Prazo mínimo de
validade de 6 meses
e
data
de
empacotamento de
até 30 dias a partir
da data de entrega
na
unidade
requisitante.

16

17

1.80
0

1.80
0

Embala
gem de
1kg

Embala
gem de
1kg

FEIJÃO MACASSA:
tipo I, natural,
constituído de no
mínimo 95% de
grãos inteiros e
correspondentes à
variedade
no
tamanho e cor.
Maduros, limpos e
secos. Embalagem
primária: embalado
em pacote plástico
atóxico, transporte,
termos
soldado,
resistente,
com
peso líquido de 01
kg.
devidamente
impresso
as
informações
exigidas por lei.
Será permitido o
limite de 2% de
impurezas
e
materiais
estranhos,
obedecendo
a
Portaria 161 de
24/07/87 – M.A.
Deve estar de
acordo
com
a
legislação vigente.
Prazo mínimo de
validade de 6 meses
e
data
de
empacotamento de
até 30 dias.
FEIJÃO PRETO: tipo
I,
natural,
constituído de no
mínimo 95% de
grãos inteiros e
correspondentes à
variedade
no
tamanho e cor.
Maduros,
lisos,
brilhantes, limpos e
secos. Embalagem
primária: embalado
em pacote plástico
atóxico, transporte,
termos
soldado,
resistente,
com

PÁGINA 27

peso líquido de 01
kg.
devidamente
impresso
as
informações
exigidas por lei.
Será permitido o
limite de 2% de
impurezas
e
materiais
estranhos,
obedecendo
a
Portaria 161 de
24/07/87 – M.A.
Deve estar de
acordo
com
a
legislação vigente.
Prazo mínimo de
validade de 6 meses
e
data
de
empacotamento de
até 30 dias a partir
da data de entrega
na
unidade
requisitante.

18
R$ 6,45

11.610,00

19

R$ 6,80

12.240,00

1.20
0

45.0
00

Embala
gem de
400g

Embala
gem de
500g

FÓRMULA INFANTIL
DE 2º SEMESTRE:
fórmula infantil de
seguimento, com
predominância
protéica de caseína;
acrescida de óleos
vegetais,
maltodextrina
e
enriquecida
com
vitaminas, minerais,
ferro e outros
oligoelementos.
Alimentação
de
lactentes,
em
seqüência
ao
esquema alimentar
iniciado
nos
primeiros 6 meses
de vida.
FUBÁ DE MILHO
(CUSCUZ): Flocos de
milho pré-cozido,
tipo
flocão,
amarelo,
com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios
com ausência de
umidade,
fermentação,
ranço, isento de
sujidades, parasitas
e
larvas.
Rendimento
mínimo após o
cozimento de 2,5
vezes a mais do
peso antes da
cocção. Embalagem
de 500g, sacos
plásticos atóxicos,
tampos
não
violados,
resistentes
que
garantam
a

R$ 35,40

42.480,00

R$ 1,28

57.600,00
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integridade
do
produto até o
momento
do
consumo,
acondicionado em
fardos lacrados. A
embalagem deverá
conter
externamente os
dados
de
identificação
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 na unidade
requisitante e data
de empacotamento
de até 30 dias a
partir da data de
entrega na unidade
requisitante..

20

21

143.
150

86.6
00

Pacote
de
200g

Pacote
s
de
500g

22

LEITE: leite integral
em pó, tipo A,
instantâneo.
Embalagem
resistente,
com
solda reforçada e
íntegra
que
contenha data de
fabricação e de
validade. Produto
com, no mínimo,
data de fabricação
não superior a 30
dias e data de
validade
mínima
igual a 6 meses.
A
embalagem
deverá conter as
informações
do
produto
e
do
fabricante,
conforme legislação
vigente.

R$ 4,25

MACARRÃO:
macarrão
tipo
SPAGUETTI:
com
ovos, vitaminado,
composto
de
matéria-prima de
primeira qualidade,
sãs e limpas, isentas
de material terroso,
parasitas.
Embalado
em
pacotes com 500 g.
Validade mínima de
6
meses,
e
fabricação de até 30
dias da entrega.

R$ 2,45

660

Embala
gem de
500g

MARGARINA:
margarina vegetal
sem gorduras trans
e sem sal, com óleo
hidrogenado, 65%
de lipídios. Oriunda
de óleo vegetal
comestível,
contendo
vitaminas, açúcar
dentro dos padrões
legais. Produzido e
embalado dentro
das normas que
determina
a
legislação.
Cremosa, embalada
em potes plásticos
com 500g.
Na
embalagem
original,
devidamente
identificada, com
rótulo
contendo
todas
as
informações
do
produto de acordo
com a legislação
vigente.
Apresentação,
aspecto,
cheiro,
sabor
e
cor
peculiares
e
deverão
estar
isentos de ranço e
de bolores. Prazo
de validade e peso
líquido
na
embalagem,
validade mínima de
06 meses e data de
fabricação
não
superior a 30 dias.

R$ 4,96

3.273,60

Latas
de
900ml

ÓLEO DE SOJA:
Alimentício.
Embalagem de 900
mL.
Produto
refinado
e
de
acordo com os
padrões
legais.
Deverá
conter
Vitamina E, e ser
acondicionado
embalagens
metálicas de 900
mL.
Validade
mínima de 4 meses,
e fabricação de até
30 dias da entrega.

R$ 4,95

28.710,00

R$ 4,12

53.148,00

608.387,50

23

5.80
0

212.170,00

24

12.9
00

PÁGINA 28

Embala
gem de
500g

PROTEÍNA
TEXTURIZADA DE
SOJA: tipo A médio,
embalagem plástica
de 500g, contendo
informações
de
ingredientes,
composição
nutricional, data de
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fabricação, prazo de
validade e lote.

25

26

27

4.00
0

3.50
0

3.50
0

Embala
gem de
1kg

Embala
gem de
500ml

Embala
gem de
500ml

SAL IODADO: SAL:
Refinado iodado,
beneficiado e isento
de sais de cálcio e
magnésio,
impurezas
orgânicas, areias e
fragmentos
de
conchas.Produzido
e embalado em
conformidade com
a legislação vigente.
Embalagem
primária: pacotes
com 1 kg. líquido. O
produto
a
ser
entregue
não
poderá ter validade
mínima de 6 meses
a vencer.

R$ 1,20

SUCO
CONCENTRADO
SABOR CAJU: suco
concentrado, sabor
de caju, embalado
em garrafas pet ou
vidro de 500 ml.
Composição
mínima: água, suco
de
caju
concentrado
e
integral.
Pasteurizado
e
homogeneizado,
não fermentado e
não alcoólico. Não
deve conter glúten
e nem adição de
açúcar. Rendimento
de pelo menos 5
litros para cada 500
ml de suco. A
embalagem deverá
declarar a marca,
nome e endereço
do fabricante, prazo
de validade, lote,
número do registro
no
órgão
competente.
Validade mínima de
6 meses.

R$ 3,70

SUCO
CONCENTRADO
SABOR
GOIABA:
suco concentrado,
sabor de goiaba,
embalado
em
garrafas pet ou
vidro de 500 ml.
Composição
mínima: água, suco
de
caju
concentrado
e
integral.
Pasteurizado
e

homogeneizado,
não fermentado e
não alcoólico. Não
deve conter glúten
e nem adição de
açúcar. Rendimento
de pelo menos 5
litros para cada 500
ml de suco. A
embalagem deverá
declarar a marca,
nome e endereço
do fabricante, prazo
de validade, lote,
número do registro
no
órgão
competente.
Validade mínima de
6 meses.

4.800,00

12.950,00
28

R$ 4,80

PÁGINA 29

13.0
00

Embala
gem de
100g

4.85
0

Frascos
plástic
os com
500ml

TEMPERO
SECO:
extraído
de
sementes
de
cominho
de
primeira qualidade,
puro, com aspecto,
cor, cheiro, sabor
característicos, sem
misturas, isentos de
sujidades, parasitas
e
larvas.
Embalagem
de
100g, em sacos
plásticos
transparentes
e
atóxicos,
limpos
não
violados,
resistentes
que
garantam
a
integridade
do
produto
até o momento do
consumo.
Acondicionados em
fardos lacrados. A
embalagem deverá
conter
externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número
do lote, data de
validade,
quantidade
do
produto. O produto
deverá apresentar
validade mínima de
05 (cinco) meses a
partir da data de
entrega na unidade
requisitante.

R$ 0,55

7.150,00

R$ 2,20

10.670,00

16.800,00

29

VINAGRE:
Produzido
da
fermentação
do
vinho branco ou
tinto.
Produto
translúcido e de
cor, sabor e odor
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característico.
Embalagem
primária: Frascos
plásticos
de
aproximadamente
500
mL,
devidamente
rotulados,
de
acordo
com
a
legislação vigente.
Validade mínima de
6
meses,
e
fabricação de até 30
dias da entrega.

PÁGINA 30

CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter
definitivo, ao Sr. ALFREDO MARIANO DA SILVA, beneficiário da exservidora falecida a Srª. MARIA DO CÉU SOARES DA SILVA, então
aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n°
8.197, com base no art. 40, § 7°, inciso I, e § 8º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela EC
nº 41/03, c/c art. 8º, inciso I, e art. 41, inciso I, ambos da Lei
Municipal nº 1.298/2007, c/c art. 42, inciso II, da Lei Municipal
1298/2007 este com redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal n°
1.425/2010.
Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita, 14 de abril de 2016

Valor Global: R$: 1.933.458,00 (Um milhão, novecentos e
trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta e oito quatro
reais).
Santa Rita, 18 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal de Santa Rita
IPREV-SR – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
*republicado por incorreção
PORTARIA Nº 031/2016
Dispõe sobre concessão de pensão e adota outras providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº 046/2016, emitido nos autos
do Processo n° 1953/2016,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 029/2016
Dispõe sobre concessão de pensão e adota outras providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº 041/2016, emitido nos autos
do Processo n° 1903/2016,
RESOLVE:
CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter
definitivo, ao Sr. JOSÉ PIRES SOARES, beneficiário da ex-servidora
falecida a Srª. SEVERINA DE SOUZA SOARES, então aposentada no
cargo de Auxiliar de Serviços, matrícula n° 11.223, com base no art.
40, § 7°, inciso I, e § 8º, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, com redação dada pela EC nº 41/03, c/c art. 8º,
inciso I, e art. 41, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 1.298/2007,
c/c art. 42, inciso I, da Lei Municipal 1298/2007 este com redação
dada pelo art. 1º da Lei Municipal n° 1.425/2010.

CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter
definitivo, a Srª. IRENE PAULO DOS SANTOS, beneficiária do exservidor falecido o Sr. VICENTE PEDRO DOS SANTOS, então
aposentada no cargo de Motorista, matrícula n° 16.059, com base
no art. 40, § 7°, inciso I, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, com redação dada pela EC nº 41/03, c/c art. 8º,
inciso I, e art. 42, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 1.298/2007, o
último com redação dada pela art. 1º da Lei Municipal n°
1.425/2010.
Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita, 14 de abril de 2016

EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
*republicado por incorreção
PORTARIA Nº 032/2016

Publique-se,
Dê-se ciência.

Dispõe sobre concessão de pensão e adota outras providências.
Santa Rita, 14 de abril de 2016

EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
*republicado por incorreção

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº 050/2016, emitido nos autos
do Processo n° 1975/2016,

PORTARIA Nº 030/2016
RESOLVE:
Dispõe sobre concessão de pensão e adota outras providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº 042/2016, emitido nos autos
do Processo n° 1937/2016,
RESOLVE:

CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter
definitivo, ao Sr. JOSIVAL PEREIRA DE SOUZA, beneficiário da exservidora falecida a Srª. MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA, então
aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços, matrícula n° 100.144,
com base no art. 40, § 7°, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela EC nº 41/03
c/c art. 1º, Parágrafo Único da EC nº 70/2012, bem como pelo art.
8º, inciso I, e art. 41, inciso I, ambos da Lei Municipal nº
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PÁGINA 31

1.298/2007, c/c art. 42, inciso I, da Lei Municipal 1298/2007 este
com redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal n° 1.425/2010.
Publique-se,
Dê-se ciência.

EM
01/05/2016
10

2044/2016 EDNA
PRORROG
GONÇALVES DA AÇÃO DE
SILVA
READAPTA
ÇÃO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
22/01/2016
E TÉRMINO
EM
20/01/2017

11

2052/2016 MARIA
MADALENA DE
MORAES

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
14/03/2016
E TÉRMINO
EM
14/06/2016

12

2053/2016 MARILENE
SOARES DOS
SANTOS

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
01/04/2016
E TÉRMINO
EM
30/05/2016

13

2055/2015 FRANCISCA
MARIA
QUEIROZ DOS
SANTOS

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
22/03/2016
E TÉRMINO
EM
19/06/2016

14

2056/2016 ALCILENE DA
SILVA

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
05/04/2016
E TÉRMINO
EM
02/08/2016

15

2057/2016 LENIRA
GABRIELA DE
AZEVEDO
MAYER

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
14/03/2016
E TÉRMINO
EM
13/04/2016

16

2058/2016 ANA CLAUDIA
CAVALCANTE
DE CARVALHO

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
22/03/2016
E TÉRMINO
EM
07/06/2016

17

2060/2016 MARIA
PRORROG
BETÂNIA DE
AÇÃO DE
AZEVEDO SILVA READAPTA
ÇÃO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
22/03/2016
E TÉRMINO
EM
19/06/2016

18

2061/2016 LIDINÉA
VICENTE DE
LIMA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
07/03/2016
E TÉRMINO
EM
07/06/2016

Santa Rita, 14 de abril de 2016
EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
*republicado por incorreção
EXPEDIENTE N° 006/2016
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 18, VII, e 52 do
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 170A/2001,
RESOLVE:
ITEM
1

PROC N.º

INTERESSADO

ASSUNTO

RESULTADO

1261/2014 MARLY VITAL
DE ARAÚJO

REIMPLAN DEFERIDO
TAÇÃO DO
ADICIONAL
POR
TEMPO DE
SERVIÇO

2

1767/2015 MARIA DA
SALETE
RAMALHO

READAPTA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

3

1898/2016 EDUARDO
ROMULO
SOUZA DE
FIGUEIREDO
JUNIOR

1/3 DE
DEFERIDO
FÉRIAS E
CONVERSÃ
O EM
PECÚNIA

4

2036/2016 MARIA DO
CARMO
IZIDORO

CÓPIA DE DEFERIDO
PROCESSO
1896/2016

5

2039/2016 ALBERTO
LICENÇA
FERNANDES DE MÉDICA
ALENCAR NETO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
18/03/2016
E TÉRMINO
EM
15/07/2016

6

2040/2016 ERALDO
CORDEIRO DO
NASCIMENTO

7

2041/2016 JANIÉRI GOMES LICENÇA
DA SILVA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
17/03/2016
E TÉRMINO
EM
15/05/2016

2042/2016 MARIA JOSÉ DE READAPTA
SOUSA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

INDEFERIDO

2043/2016 MARIA
QUIRINO DA
SILVA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
24/03/2016
E TÉRMINO

8

9

READAPTA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

INDEFERIDO

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

INDEFERIDO

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA
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2062/2016 MARIA HELENA LICENÇA
DA COSTA
MÉDICA
JESUS

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
28/03/2016
E TÉRMINO
EM
28/04/2016

29

2078/2016 IRANY GUEDES
PEREIRA

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

2063/2016 EDVALDO
FERREIRA DA
SILVA

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
17/04/2016
E TÉRMINO
EM
17/06/2016

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
06/04/2016
E TÉRMINO
EM
06/06/2016

30

2079/2016 MARIA JOSÉ
VIANA DA
SILVA

READAPTA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

2064/2016 JOSÉ DE
ARIMATEIA DE
BARROS
PONTES

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

INDEFERIDO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
13/04/2016
E TÉRMINO
EM
13/04/2017

31

2081/2016 ALBETE
JEMINIANO

2067/2016 CENILDA DOS
SANTOS SILVA

LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
30/03/2016
E TÉRMINO
EM
30/05/2016

READAPTA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
13/04/2016
E TÉRMINO
EM
13/04/2017

32

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
28/03/2016
E TÉRMINO
EM
28/06/2016

2082/2016 ROSANGELA
GOMES
MARQUES

PRORROG
AÇÃO
DELICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
04/04/2016
E TÉRMINO
EM
04/07/2016

33

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
07/04/2016
E TÉRMINO
EM
07/07/2016

2083/2016 RANIERY
DANTAS DE
ABRANTES

READAPTA
ÇÃO DE
FUNÇÃO

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
04/04/2016
E TÉRMINO
EM
04/10/2016

34

LICENÇA
DEFERIDO
MATERNID COM INÍCIO
ADE
EM
31/03/2016
E TÉRMINO
EM
01/10/2016

2084/2016 ANA CLAUDIA
ALVES DOS
SANTOS

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
08/04/2016
E TÉRMINO
EM
08/08/2016

35

LICENÇAM DEFERIDO
ÉDICA
COM INÍCIO
EM
06/04/2016
E TÉRMINO
EM
06/06/2016

2085/2016 MARIA DE
FATIMA DE
LIMA

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
07/04/2016
E TÉRMINO
EM
07/07/2016

36

2087/2016 ROSA CRISTINA PRORROG
RODRIGUES
AÇÃO DE
DUARTE
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
05/04/2016
E TÉRMINO
EM
04/06/2016

2068/2016 CARLOS
VANDO DA
SILVA

2073/2016 VILMA
CIPRIANO

2074/2016 ANA KARLA
SANTOS DE
SANTANA

2075/2016 LICINEIDE
GOMES
SOARES

2076/2016 MARIA NANCY
SANPAIO
RODRIGUES
FERREIRA

LICENÇA
MÉDICA

PRORROG
AÇÃO DE
LICENÇA
MÉDICA

LICENÇA
MÉDICA

2077/2016 TERESA DA
PRORROG
SILVA BARBOSA AÇÃO DE
DE OLIVEIRA
LICENÇA
MÉDICA

DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
04/04/2016
E TÉRMINO
EM
04/05/2016
DEFERIDO
COM INÍCIO
EM
04/04/2016
E TÉRMINO

EM
04/07/2016

Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita, 14 de abril de 2016
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EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente

consonância com o Parecer Jurídico nº. 059/2016, emitido nos autos
do Processo n.º 2012/2016,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 033/2016
Dispõe sobre retificação de concessão de aposentadoria, e adota
outras providências.
A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº 019-A/2014, emitido nos
autos do Processo n° 603/2013,
,
RESOLVE:
Art. 1°. RETIFICAR a Portaria n.º 006/2010,
publicada no Mensário Oficial do Município de 19 de janeiro de
2010, página 2, para que passe a ter a seguinte redação: CONCEDER
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS, à
servidora MARLENE FLORIANO DA SILVA, matrícula n° 003200-6,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria de
Educação deste Município, com fulcro no art. 6º-A da Emenda
Constitucional n° 41/03, com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 70/12, com efeitos retroativos a 18 de janeiro de
2010.
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CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ, à servidora Sr.ª JOSEFA DA SILVA
BERNARDO, matrícula n.º 77.006, no cargo de Auxiliar de Serviços,
lotada na Secretaria de Educação deste Município, com base no art.
3º, I, II, III da Emenda Constitucional n.º 47/2005.
Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita, 20 de abril de 2016
EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
EXPEDIENTE N° 007/2016

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 18, VII, e 52 do
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 170A/2001,

Publique-se,
Dê-se ciência.
RESOLVE:
Santa Rita, 20 de abril de 2016
EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente

ITEM

PROC N.º

INTERESSADO

ASSUNTO

RESULTADO

1

1819/2015 JOSE ROBERTO
VIEIRA DE LIMA

VERBAS
DEFERIDO
RESCISÓRIAS.

PORTARIA Nº 034/2016

2

Dispõe sobre retificação de concessão de aposentadoria, e adota
outras providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
consonância com o Parecer Jurídico nº. 147/2015, emitido nos autos
do Processo n.º 1500/2015,

1969/2016 MARIA JÉSSICA
DIAS DOS
SANTOS

TERÇO DE
FÉRIAS
CONSTITUCI
ONAL

4

2032/2016 JULIO URBANO
PEREIRA FILHO

IMPLEMENTA DEFERIDO
ÇÃO DE
PARCIALMENTE
PERICULOSID
ADE,
ADICIONAL
NOTURNO E
FÉRIAS.

4

2038/2016 THEOPHRASTUS
TAVARES

MUDANÇA
DE NÍVEL.

RESOLVE:
Art. 1°. RETIFICAR a Portaria n.º 112/2015,
publicada no Diário Oficial do Município n° 404, ano 03 de 04 de
setembro de 2015, página 1 e 2, para que passe a ter a seguinte
redação: CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS, à servidora
MARIA JOSÉ DA SILVA, ocupante do cargo de Professor P1,
matrícula n°. 43.550, lotada na Secretaria de Educação deste
Município, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/03
c/c art. 40, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.
Publique-se,
Dê-se ciência.
Santa Rita, 20 de abril de 2016

DEFERIDO
PARCIALMENTE

DEFERIDO
PARCIALMENTE

Publique-se,
Dê-se ciência.

Santa Rita, 20 de abril de 2016
EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente

EMANUELLY BATISTA DE SOUZA
Superintendente
PORTARIA Nº 035/2016
Dispõe sobre concessão de aposentadoria e adota outras
providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 1º do Decreto n.º 065/2009, e em
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PODER EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

Prefeito: SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO

Presidente: Vereador ANÉSIO ALVES DE MIRANDA FILHO

Procurador Geral:
MARCELLO TRINDADE PAULO
Secretário de Finanças:
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Secretário de Comunicação Institucional:
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Secretário de Administração e Gestão:
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Secretário de Saúde:
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Secretário de Planejamento:
JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO
Superintendente do IPREV:
EMANUELLY BATISTA DE SOUZA

Vereadores:
ANÉSIO ALVES DE MIRANDA FILHO
AURIAN DE LIMA SOARES
CÉLIO ROBERTO RUFINO DOS SANTOS
CIBELLY INOCÊNCIO DA NÓBREGA SILVA
EMERSON PEREIRA DE LIMA
ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA
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JOSÉ DOS SANTOS FARIAS
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