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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 078/2017 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

TERMO DE ADESÃO 
 

Termo de Adesão que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, na 

qualidade de Órgão Gestor e o CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA, como Órgão 

Carona, para fins de participação no Registro de Preços para fornecimento de gêneros 

alimentícios, materiais de limpeza e utensílios. Por este termo de Adesão, o CONSELHO 

TUTELAR DE ALTAMIRA, inscrita no CNPJ sob o n°. 27.463.693/0001-05, com sede na Av. 

Irma Clores Mendes Oliveira nº s/n, Bairro Jardim Altamira, na cidade de Altamira, estado do 

Pará, neste ato representado pelo Conselheiro ERNESTO MORAES PESSOA, que concorda 

com os termos do Registro de Preços a ser promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA, inscrita no CNPJ sob o n.° 05.263.116/0001-37, neste ato representado pelo Eng. 

DOMINGOS JUVENIL – Prefeito Municipal, para fins de Registro de Preços para o 

fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios,  conforme previsto pelo 

art. 7º, do Decreto Municipal nº 544/2014, cuja descrição detalhada encontra-se na planilha 

anexa.  
 

Código DESCRIÇÃO 
Unidade de 

Aquisição 
Local Periodicidade 

Quant. 

Solicitada 

11 

CEBOLA de primeira, sem rama, fresca compacta e 

firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem 

perfurações e cortes sem manchas com tamanho e 

coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e 

larvas. 

Kg Altamira 12 meses 24 

30 Polpa de acerola (250g) Pct Altamira 12 meses 40 

31 Polpa de cupu (250g) Pct Altamira 12 meses 40 

32 Polpa de maracujá (250g) Pct Altamira 12 meses 40 

35 

Tomate pizzadoro - aspecto globoso, cor vermelha, 

classificada como legume, graúda, de polpa firme e 

intacta, isento de enfermidades boa qualidade, 

livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, 

parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

Kg Altamira 12 meses 24 

50 

Frango semi-processado - congelado, inteiro 

eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado 

em saco plástico polietileno, transparente atóxico. 

Kg Altamira 12 meses 48 

82 Corante de urucum (regional de 1ª)  pct 500g Kg Altamira 12 meses 06 

92 Extrato de tomate lata 350g Und Altamira 12 meses 48 

95 
Farinha de mandioca torrada, seca, tipo 1, fina, 

(embalado em pacote hermético de 1kg) 
Kg Altamira 12 meses 48 

99 Açucar refinado (pct de 01kg) Pct. Altamira 12 meses 96 

106 Arroz agulha tipo 1 pct. c/ 5 kg. tipo Tio João Pct. Altamira 12 meses 48 
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120 

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, 

classificação salgado, características adicionais sem 

recheio,  pacote de 400g 

Pct Altamira 12 meses 60 

121 

Biscoito, apresentação retangular, sabor maizena, 

classificação doce, características adicionais sem 

recheio,  pacote de 400g, marca de referência: 

mabel, similar ou de melhor qualidade. 

Pct Altamira 12 meses 10 

125 
Café torrado e moído, embalagem a vácuo, que 

contenha selo da abic, em pct de 250 gramas 
Pct Altamira 12 meses 168 

128 Feijão Branco Tipo 1 Pct De 1kg Pct Altamira 12 meses 36 

129 

Feijão carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, novo, 

constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, isento de material 

terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 

espécies, embalagem de 1 kg 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 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Kg Altamira 12 meses 48 

133 

Flocos de arroz pré-cozido, tipo flocão, branco, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com 

ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, 

sacos plásticos transparentes plásticos transparentes 

e atóxicos, tampos não violados, resistentes que 

garantam a 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. 

Pct Altamira 12 meses 72 

134 

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. Embalagem de 500g, 

sacos plásticos transparentes plásticos transparentes 

e atóxicos, tampos não violados, resistentes que 

garantam a 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 

Pct Altamira 12 meses 72 
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(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

144 Leite em pó integral pct c/ 400 gr Pct Altamira 12 meses 60 

158 

Margarina produzida exclusivamente de gordura 

vegetal, com adição de sal, em potes de 

polipropileno com lacre de papel aluminizado entre 

a tampa e o pote, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo 

contendo peso líquido 500g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante.  

Und. Altamira 12 meses 48 

177 
Óleo de soja 0% de gordura trans acondicionado em 

garrafas plásticas c/ 900 ml. 
Und Altamira 12 meses 36 

195 

Sal refinado extra, iodato de potássio; 

Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de 

silício; embalagm plástica de 1,0kg 

Kg Altamira 12 meses 12 

229 

Água mineral natural (não acrescida de sais/ não 

mineralizada), sem gás, acondicionada em garrafão 

plástico (policarbonato transparente) de 20 (vinte) 

litros retornável, protetor na parte superior e lacre 

de segurança. 

Und. Altamira 12 meses 80 

235 
Água Sanitária 2 Lts Hipocloridrato De Sódio 2,0, 

2,5% Cloro Ativo (02 Litros) 
Und Altamira 12 meses 12 

237 

Álcool em gel 70% , neutro, de assepsia para 

desinfecção instantânea da pele, embalagem: frasco 

500ml;  

Und Altamira 12 meses 36 

246 Desinfetante de 2lts, ação microbiana de lavanda. Und Altamira 12 meses 24 

247 

Desinfetante líquido, perfume de eucalipto forte, 

função limpador, bactericida, fungicida, tensoativo 

não-iônico. Embalagem contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Ser notificado na ANVISA. Embalagem: frasco 

com 1000 ml  

Und Altamira 12 meses 24 

251 

Detergente Líquido, composição tensoativos 

aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente 

ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, 

aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e 

panelas, aroma natural, contendo tensoativo 

biodegradável. Registrado no Ministério da Saúde. 

Embalagem: frasco com 500ml  

Und Altamira 12 meses 24 

254 

Limpa alumínio com tensoativo aniônico, 

biodegradável, coadjuvante, corante e água. 

Embalagem plástica (frasco) de 500 (quinhentos) 

ml. 

Und Altamira 12 meses 48 

264 Pano de chão 54x80 cm (saco em algodão 100%) Und Altamira 12 meses 36 
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269 

Papel higiênico de 1ª qualidade para dispenser de 1ª 

qualidade, apresentando folha dupla, gofrado, com 

picote, na cor branca, neutro, produto não perecível, 

Pacote c/04 rolos, medindo 10 cm X 30 m, 

composto de 100% de celulose virgem, tubete 

medindo no mínimo 4,0 cm de diâmetro, em 

embalagem apropriada, com laudo microbiológico 

do fabricante na validade conforme portaria1480 de 

31/12/90  

Pct Altamira 12 meses 144 

279 Sabão em barra 200 gr glicerinado Und Altamira 12 meses 60 

280 

Sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização 

para limpezas diversas, com a seguinte composição 

mínima: tensoativo, enzimas, agua, perfume, 

tamponantes, coadjuvantes, branqueador ótico e 

corante, biodegradável, com aromatizado, na cor de 

coloração azulada, embalado em caixa de papel 

reciclável com 500g, rotulo com informações sobre 

o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, 

registro no ministério da saúde ou anvisa 

Und Altamira 12 meses 36 

282 

Sabonete antibacteriano, em barra, 

dermatologicamente testado, fragrância agradável, 

de boa qualidade. Notificado na ANVISA/MS. 

Embalado separadamente com nome do fabricante, 

lote, data de fabricação e prazo de validade. 

Embalagem: 90 gramas. 

Und Altamira 12 meses 24 

296 Creme dental 90 gr. Und Altamira 12 meses 12 

398 

Copo descartável em plástico transparente; com 

capacidade de 50 ml; massa mínima de 2,20 

gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, 

pacote 100 x50 ml.  

Pct Altamira 12 meses 60 

399 

Copo descartável em plástico transparente; com 

capacidade de 180ml; massa mínima de 2,20 

gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, 

pacote 100 x200 ml. 

Pct Altamira 12 meses 60 

407 Toalha de rosto 100% algodão 50cm x 80 cm Und Altamira 12 meses 12 

445 

Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 

cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com 

acendedor, gás embutido, descartável. 

Und Altamira 12 meses 12 

457 Luva de borracha cano longo para limpeza tam. M Par Altamira 12 meses 12 

458 Luva de borracha cano longo para limpeza tam. G Par Altamira 12 meses 12 

504 

Escovão com cabo para a limpeza pesada em pisos, 

com praticidade, cerda dura, comprimento cabo: 

120 cm, montado, com cabo de rosca e encapado. 

Dimensões aproximadas: 25 x 8,6 x 4,2 cm 

(comprimento x largura x altura)  

Und Altamira 12 meses 02 

505 

Esponja de lã de aço, embalagem plástica com 8 

unidades, original do fabricante, com data de 

validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem – Bombril ou similar. 

Pct Altamira 12 meses 24 

506 Esponja dupla face para limpeza de utensílios  Und Altamira 12 meses 24 
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516 

Pá de lixo de plástico resistente, medindo 6 cm x 

22cm x16cm, cabo  de madeira revestido com 

plástico com 60cm.  

Und Altamira 12 meses 02 

523 

Saco de lixo 50 LT: Saco plástico para lixo super-

resistente e sem cheiro, com capacidade para 50 

litros, na cor preta/azul/verde, com espessura 

mínima de quatro micras. A embalagem deve 

conter dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. Embalagem (Pacote) com 10 

unidades cada. 

Pct. Altamira 12 meses 30 

524 

Saco de lixo 30 lt: Saco plástico para lixo super-

resistente e sem cheiro, com capacidade para 30 

litros, na cor preta/azul/verde, com espessura 

mínima de quatro micras. A embalagem deve 

conter dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. Embalagem (Pacote) com 10 

unidades cada. 

Pct. Altamira 12 meses 30 

542 

Rodo para limpeza, Material Cepo: madeira c/ 2 

borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 40 cm, 

Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 

cm, Características Adicionais: montado, cepo de 

madeira de 1º qualidade, lixado, com perfeito 

acabamento com cabo perfeitamente reto e 

encapado. 

Und Altamira 12 meses 06 

546 

Vassoura de pelo, material Cepo: madeira, material 

Cerdas: nylon, Material Cabo: madeira, 

Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 

30 cm, Altura Cepo: 6 cm, aplicação: limpeza em 

geral, Características Adicionais: montada, com 

cabo de rosca, lixado e encapado. 

Und Altamira 12 meses 02 

549 Pilha alcalina, na voltagem de 1,5v; Palito (AAA)  Cart Altamira 12 meses 144 

 

Altamira/PA, 09 de agosto de 2018 
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Eng. DOMINGOS JUVENIL 
Prefeito Municipal 
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COORDENADOR EXECUTIVO 
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