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Oficio nº 056/2021 – CMP/ Gab. Do Presidente  

 

Empresa: NELBIA GONÇALVES DE ANDRADE ME; C.N.P.J. nº 24.297.693/0001-94, estabelecida à 

TRAVESSA BENJAMIN CONSTANTE Nº 763, AÇAIZAL, Prainha PA, (093) 98401-0689, representada 

neste ato pelo Sr(a). RAMILDO PIRES VIEGAS, C.P.F. nº 682.103.882-15, R.G. nº 4058531 PC PA. 

 

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços originária do Pregão Presencial SRP Nº 

9/2020–110903 PMP 

 

Prezado senhor, 

 Venho por meio deste, consultar Vossa Senhoria, sobre a possibilidade desta empresa fornece 

os itens especificados abaixo a esta Câmara Municipal de Prainha/PA, referente a Ata de Registro de 

Preços originária do Pregão Presencial SRP nº 9/2020-110903, que tem como objeto: Registro de 

preço para aquisição de diversos materiais de consumo: Material de expediente, higiene e 

limpeza, descartáveis, gêneros alimentícios, suprimento de informática, jogos, brinquedos, 

material didáticos, artigos de armarinho, para atender as necessidades das secretarias e fundos 

municipais da Prefeitura Municipal de Prainha-PA, conforme especificações e condições 

previstas em seu respectivo edital e seus anexos, nas mesmas condições de fornecimento feito para a 

Prefeitura Municipal de Prainha/PA. 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

00104 Desinfetante, caixa com 24 x ml –Marca: Zupp Caixa 22 

00107 Detergente caixa com 24x500 ml –Marca: Zupp Caixa 16 

00110 Escovão de piaçava – Marca: Bandeirante Dúzia 03 

00113 Esponja dupla face pacote com 6 unidades – Marca: Assolan Pacote 22 

00116 Isqueiro – Cartela com 10 und – Marca: Bic Cartela 07 

00119 Luva de látex forrada com floco de algodão - Marca  Par 60 

00122 Pano de chão 0,40xm pacote com 06 und - Pacote Pacote 20 

00128 Sabão em barra 10x kg – Marca: Zebu Caixa 10 

00137 Copos descartável 50 ml caixa com 50 pacote café – Marca: 

Cristalpolo 

Caixa 10 

00137 Avental descartável em tnt, polipropileno – Marca: R&A Unidade 10 

00149 Pano de copa – Marca: R%A Unidade 55 

00155 Biscoito tipo recheado, caixa com 30x180g – Marca: Bom de 

bola 

Caixa 05 

00164 Conserva de carne bovina, caixa com 24 und – Marca: Oderich Caixa 15 

00167 Creme de leite tradicional – Marca: Ccgl 200g com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 6(seis) meses e contar da data de entrega. 

Caixa 10 

00170 Feijoada enlatada, caixa com 24x300g – Marca: Bordon Caixa 05 
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00171 Frango Inteiro de primeira qualidade congelado – Marca: 

Avispará. Entrega diária na data indicada no cardápio, frango, 

inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em saco 

plástico, de até 3kg, acondicionado em embalagem de até 20 kg 

em temperatura adequada, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 

oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, 

DIPOA n. 304 de 24/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da resolução 

da ANVISA n.105 de 19/05/99, da lei municipal/ vigilância 

sanitária n. 5504/99 e resolução rdc n.13 de 02/01/2001. 

Quilo  500 

00179 Mix de vegetais: cenoura, batata, ervilha, milho verde, em lata 

240g – Marca Quero 

Caixa 20 

00188 Sardinha em lata com óleo de soja comestível – Marca: 

Coqueiro Embalagem apropriada de até 125 gramas, 

acondicionados em caixa de papelão com 10 unidades. Validade 

não superior a 120 dias. 

Quilo 12 

00191 Tomate in natura – Marca: Baiano fresco e de boa qualidade. 

Embalagem tipo rede de até 5kg, acondicionados em baquetas 

de até 10kg. 

Quilo 85 

00194 Vinagre de álcool – Marca: Virrosa fermentado acético de 

álcool, acidez 4%. Embalagem deve estar intacta, acondicionada 

em garrafas plásticas resistentes de polietileno atóxica 

transparente, contendo 750 ml, com identificação. 

Litro 35 

00197 Biscoito maisena tipo Maria – Marca: Trigolino crocante tipo 

Maria ou maisena, de sabor, cor, e odor característicos, textura 

crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06(seis) meses contar da data de entrega. 

Quilo 35 

00202 Leite de cocô tradicional – Marca: Bom coco produto obtido de 

leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem 

grumos, cor, aroma e odor característico, não rançoso, 

acondicionado em embalagem plásticas, 200 ml com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data da entrega. 

Litro 25 

00211 Extrato de tomate – Marca: Quero Concentrado. Embalagem 

com no mínimo 350 g, identificação do produto, marca do 

fabricante, praz de validade e peso liquido. O produto deverá ter 

registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

Unidade 80 

00214 Milho verde em conserva – Marca: Quero embalagem com no 

mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de 

fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a 

resolução RDC 352/2002 – Anvisa. 

Lata 80 

00258 Álcool 12 x 500 ml – Marca: Santa Cruz Caixa 70 

00268 Amaciante 2l – Marca: Brinort Frasco 50 

00451 Detergente líquido – Marca: Minuano cx c;24 und de 500ml 

cada 

Caixa 30 

00454 Luva de borracha – Marca: Danny tam: p, m e g. Par 10 

00472 Tábua de corte – Marca: Plastic Unidade 25 
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Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício 

concordando ou não com a prestação do serviço. Colocamo-nos a disposição para demais 

esclarecimentos via telefone ou correio eletrônico, através do e-mail 

licitacamaraprainha@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

Prainha-Pará, 09 de julho de 2021. 

 

  

 

        _____________________________________ 

Câmara Municipal de Prainha 

Orivaldo Oliveira Ferreira  

 Presidente 
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