
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 03 de Junho de 2013

02.00.00 - PREFEITURA
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

2866 3200/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 2.065,00 0,00 0,00Kit lanche contendo: 01 lanche pão frances com presunto e queijo, 01 suco de fruta 
embalagem 200 ml tetrapack, 01 fruta).

2869 5931/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 977,50 0,00 0,00Água mineral copo 200 mlSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroMini pão de queijoPão 
de forma tradicional, embalagem com 500 grsBolo sem recheioPresunt o fatiadoQueijo 
prato fatiadoBiscoito doce de rosquinhaBiscoito cream craker

02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL

784 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,96PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / GABINETE

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL

773 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.097,44PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL

810 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,96PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903039.0111000 - GERAL

2630 8988/2013 016.529.389/0001-05 6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P DISPENSA D /0 0,00 1.370,00 0,00
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CAIXA DE DIREÇÃO REMANUFATURADA TRW - PLACA DBA 2050FILTRO DE 
COMBUSTÍVEL - PLACA DBA 2050FILTRO DE AR -  PLACA DBA 2050JOGO DE VELA -
PLACA DBA 2050JOGO DE CABO DE VELA - PLACA DBA 2050TAMPA DE 
DISTRIBUIDOR - PLACA DBA 2050ROTOR - PLACA DBA 2050LIMPEZA DOS BICOS 
INJETORES - PLACA DBA 2050LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO - PLACA DBA 2050

02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL

777 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,84PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903017.0111000 - GERAL

2870 9418/2013 007.003.503/0001-60 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO D DISPENSA D /0 1.060,00 0,00 0,00Toner para impressora laserjet 3005N (cod Q7751A) original - pretoToner para impressora 
laserjet 1200 (cod. C7115X) - carga máxima

02.01.05.04.122.1011.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615.0111000 - GERAL

2901 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 525,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2902 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 1.312,50 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2903 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 262,50 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2904 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 7.875,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2905 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 19.687,50 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2906 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 3.937,50 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

805 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 466,11PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL

2886 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 13.421,10 13.421,10 0,00
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RECOLHIMENTO SEPREV (FALTAS) DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL

2887 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 84.221,67 84.221,67 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL

2576 0/0 274.353.934-87 7058 - VALDEMAR CIRILO DE VASCONCELOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 183,32VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

2876 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 101.285,99 101.285,99 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

2898 1771/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 279,80 0,00 0,00Forro pvc 7 mm branco (L 20 cm  x 0,80)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2868 1770/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 768,00 0,00 0,00Cabo CTP APL 50x10 pares blindado (uso externo)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 153,20PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL

771 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.200,92PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 2.710,39 774,40
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Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

180 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 2.200,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL

120 0/0 114.340.008-93 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA CONVITE 68/2011 0,00 0,00 2.695,00CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

178 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 4.400,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2029 9368/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 97,35 0,00Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

2600 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 306,43PGTO DE MULTA E JUROS

2601 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 27,18PGTO DE MULTA E JUROS

2602 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,31PGTO DE MULTA E JUROS

2603 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,64PGTO DE MULTA E JUROS

2604 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,28PGTO DE MULTA E JUROS

2605 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,28PGTO DE MULTA E JUROS

2607 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,27PGTO DE MULTA E JUROS

2608 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 92,90PGTO DE MULTA E JUROS

2610 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,28PGTO DE MULTA E JUROS

2612 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 548,91PGTO DE MULTA E JUROS

2615 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 94,81PGTO DE MULTA E JUROS

2617 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

2685 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 17,78PGTO DE MULTA E JUROS

2686 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,07PGTO DE MULTA E JUROS

2687 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,01PGTO DE MULTA E JUROS

2688 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 10,36PGTO DE MULTA E JUROS

2689 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3,48
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PGTO DE MULTA E JUROS

2690 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,92PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,27PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2890 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 103.681,98 103.681,98 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2880 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 66.258,99 66.258,99 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.13.12.365 - Educação Infantil
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2881 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 60.557,21 60.557,21 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2882 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 4.677,35 4.677,35 0,00
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2883 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 32.199,00 32.199,00 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2894 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 8.512,80 0,00 0,00Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoPano de prato, branco sem estamp a, composto de 
100% algodão, medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá con star no produto 
etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsõesPano para 
limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo  40 x 70 cm, com 
bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada co m: dados de 
identificação do fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metr os, picotado, composto 
por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em 
fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na 
cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em cai xa contendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiveÁgua 
sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvej ante e desinfetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDesinfetante bac tericida concentrado, 
fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plá stico contendo 600 ml 
com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente 
líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Compos ição: tensoativos 
aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrâ ncia e água. 
Componente ativo: linear aSabão em pedra, neutro glicerinado, mult iuso, acondicionado 
em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de  fabricação gravada 
em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva d oce, acondicionado 
em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.04.14.12.361.1031.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2895 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 54,40 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério. Acondic ionado em maço 
com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo cont endo 20 maços, 
produto aprovado pelo Inmetro.

02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 546,20PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1159 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 54.405,67PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2884 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 61.836,86 61.836,86 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2874 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 8.512,80 0,00 0,00Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoPano de prato, branco sem estamp a, composto de 
100% algodão, medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá con star no produto 
etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsõesPano para 
limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo  40 x 70 cm, com 
bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada co m: dados de 
identificação do fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metr os, picotado, composto 
por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em 
fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na 
cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em cai xa contendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiveÁgua 
sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvej ante e desinfetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDesinfetante bac tericida concentrado, 
fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plá stico contendo 600 ml 
com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente 
líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Compos ição: tensoativos 
aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrâ ncia e água. 
Componente ativo: linear aSabão em pedra, neutro glicerinado, mult iuso, acondicionado 
em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de  fabricação gravada 
em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva d oce, acondicionado 
em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2875 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 54,40 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério. Acondic ionado em maço 
com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo cont endo 20 maços, 
produto aprovado pelo Inmetro.

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 657,30PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

782 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 40.063,05PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.04.15.12.361.0029.1029.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.04.15.12.361.0029.1029.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2107 54/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 191,70Escada de alumínio 10 degraus

02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2885 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 39.032,70 39.032,70 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2896 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 12.769,20 0,00 0,00Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoPano de prato, branco sem estamp a, composto de 
100% algodão, medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá con star no produto 
etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsõesPano para 
limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo  40 x 70 cm, com 
bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada co m: dados de 
identificação do fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metr os, picotado, composto 
por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em 
fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na 
cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em cai xa contendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiveÁgua 
sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvej ante e desinfetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDesinfetante bac tericida concentrado, 
fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plá stico contendo 600 ml 
com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente 
líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Compos ição: tensoativos 
aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrâ ncia e água. 
Componente ativo: linear aSabão em pedra, neutro glicerinado, mult iuso, acondicionado 
em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de  fabricação gravada 
em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 

(Página: 8 / 357)



fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva d oce, acondicionado 
em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2897 11326/2012 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 81,60 0,00 0,00Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério. Acondic ionado em maço 
com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo cont endo 20 maços, 
produto aprovado pelo Inmetro.

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

758 0/0 009.257.571/0001-80 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI PREGÃO 31/2011 0,00 53.989,60 0,00TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL

761 0/0 009.257.571/0001-80 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI PREGÃO 31/2011 0,00 41.021,68 0,00TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

179 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 2.200,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2892 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 12.769,20 0,00 0,00Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoPano de prato, branco sem estamp a, composto de 
100% algodão, medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá con star no produto 
etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsõesPano para 
limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo  40 x 70 cm, com 
bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada co m: dados de 
identificação do fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metr os, picotado, composto 
por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em 
fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na 
cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em cai xa contendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiveÁgua 
sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvej ante e desinfetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDesinfetante bac tericida concentrado, 
fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plá stico contendo 600 ml 
com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente 
líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Compos ição: tensoativos 
aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrâ ncia e água. 
Componente ativo: linear aSabão em pedra, neutro glicerinado, mult iuso, acondicionado 
em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de  fabricação gravada 
em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva d oce, acondicionado 
em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chlor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2893 8613/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 81,60 0,00 0,00Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério. Acondic ionado em maço 
com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo cont endo 20 maços, 
produto aprovado pelo Inmetro.

02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

149 0/0 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C CONVITE 62/2011 0,00 6.637,80 0,00TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 116/2011.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1135 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 156,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 41,44 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
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manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1949 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 6.809,70 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

1950 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 1.669,70 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

2127 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 35.082,37 0,00
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2128 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 20.225,68 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2129 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 8.340,78 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1124 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 839,18 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d e primeira, nova, 
constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valFarinha de 
trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser obtida pela moagem do 
grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umida de. que deverá ser  
acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material  terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no 
máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de 
substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá 
de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos, 
com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas  e larvas, 
acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, 
massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de  sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 
deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo 
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta 
de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto  deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1133 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 3.000,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1134 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 4.368,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

(Página: 13 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

1845 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 947,10 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira,  nova, constituída de 
grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vali dade mínimaMacarrão 
sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pe lo amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, 
obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demai s substâncias 
permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de 
Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar 
aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1856 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 4.439,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

1857 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 4.546,40 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2415 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 175,80 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, 
contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em 
saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), 
cebola, manjericão, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato  monossodico, 
cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 316,44 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona
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2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 210,96 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 158,22 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2419 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 105,48 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2420 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 52,74 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2421 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 35,16 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL

1158 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.414,44PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007.0111000 - GERAL

2325 98/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 200,70 0,00
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Lanche de metro com recheio sortidoMini pão de queijoMini carolina  recheadaRefrigerante 
pet 2 ltros - variados

02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL

778 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 168,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.538,81PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

904 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 84,17PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.21.10.302.0041.1041.33903099.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2872 1047/2013 001.286.781/0001-95 6838 - AMV.COM.PROM.EVEN.ESPORT.E ARBIT.L DISPENSA D /0 559,40 0,00 0,00Caneleira 1 kg emborrachada. Confeccionada em nylon 600 capenil tr ançado, enchimento 
com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Cor pret a.

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

2888 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 50.113,39 50.113,39 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2877 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 124.680,18 124.680,18 0,00
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RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

1515 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 1.106,17 434,17AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES 
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.

2873 11068/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 179,82 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE ATENDER
MANDADO JUDICIAL  PROCESSO Nº 0004753-71.2012.8.26.0198 - ORDEM Nº 854/2012

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 65.758,76Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL

1518 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 69,75 0,00Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar 
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo 
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, 
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas 
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do 
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de 
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher  descartável p/ refeição 
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em 
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá  constar impr esso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o s copos devem 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e 
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu ardanapo de 
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação  - pacote com 
50 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2116 6760/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 10/2011 0,00 0,00 32.240,00
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Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2507 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 14.637,00Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintét ica, composto de 
mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento 
aproximadamente, monofilamentar com agulha corFio cirúrgico estéri l inabsorvível, 
biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no  diâmetro 4.0 (quatro-
zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar co m agulha cFio 
cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética,  composto de mononylon 
preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, 
monofilamentar com agulha corLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em 
látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, 
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 7.5, 
confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, 
formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica 
estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa 
elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, 
textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confec cionada em látex 
natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, 
aveludadas internamente, punho longo, antiderrLuva de latex para p rocedimento, tamanho 
pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, 
textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo , antideVaselina 
Liquida - 1000mlDetergente Enzimatico 5 Enzimas – 1000ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

2899 5149/2013 010.706.368-94 7082 - MARCIO ANTONIO MACIEL DISPENSA D /0 19.875,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

2900 0/0 009.826.778-71 7084 - LÚCIA MARIA GUARINI MACIEL DISPENSA D /0 19.875,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

152 4271/2008 004.996.269/0001-20 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS PREGÃO 5/2008 0,00 0,00 198.760,62TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2008.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL

1152 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 30.230,35PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 901,92
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2878 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 5.074,32 5.074,32 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

802 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 198,60PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

2889 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 1.263,70 1.263,70 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2879 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 4.573,03 4.573,03 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL

2867 1701/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 100,30 0,00 0,00
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Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WTerminal de lâmpada  de 
encaixe

02.06.25.15.451.1060.2060.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.25.15.451.1060.2060.33903028.0111000 - GERAL

2457 9015/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00Bota de borracha até a virilha nº 39 - cor pretaBota de borracha até a virilha nº 40 - cor 
pretaBota de borracha até a virilha nº 41 - cor preta

2891 1706/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 840,00 0,00 0,00Botina de segurança com elastico coberto, confeccionada em couro c urtido ao cromo, 
solado em PU/borracha nitrílica, biqueira aço, forro sintético, pa lmilha antibacteriana, 
palmilha de térmica (alta temperatura).Cor preta nº 39.Botina de s egurança com elastico 
coberto, confeccionada em couro curtido ao cromo, solado em PU/bor racha nitrílica, 
biqueira aço, forro sintético, palmilha antibacteriana, palmilha d e térmica (alta 
temperatura).Cor preta nº 40.Botina de segurança com elastico coberto, confeccionada em 
couro curtido ao cromo, solado em PU/borracha nitrílica, biqueira aço, forro sintético, 
palmilha antibacteriana, palmilha de térmica (alta temperatura).Co r preta nº 41.Botina de 
segurança com elastico coberto, confeccionada em couro curtido ao cromo, solado em 
PU/borracha nitrílica, biqueira aço, forro sintético, palmilha ant ibacteriana, palmilha de 
térmica (alta temperatura).Cor preta nº 42.Botina de segurança com  elastico coberto, 
confeccionada em couro curtido ao cromo, solado em PU/borracha nit rílica, biqueira aço, 
forro sintético, palmilha antibacteriana, palmilha de térmica (alt a temperatura).Cor preta nº 
43.Botina de segurança com elastico coberto, confeccionada em cour o curtido ao cromo, 
solado em PU/borracha nitrílica, biqueira aço, forro sintético, pa lmilha antibacteriana, 
palmilha de térmica (alta temperatura).Cor preta nº 44.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL

1958 5954/2013 012.529.864/0001-84 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D PREGÃO 11/2011 0,00 0,00 19.598,92Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)

02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL

780 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.318,03PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 742,78PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2633 8985/2013 058.805.466/0001-44 4711 - PEFIL COMERCIAL LTDA. DISPENSA D /0 0,00 782,00 0,00
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PINO - 85803194ARRUELA - 10523211ANEL - 85803195RETENTOR - 81834073JUNTA -
81845713DISCO - 86529646DISCO - 81874478ANEL - 81875252ANEL - 81875253ANEL -
83417133ANEL DE BORRACHA - 80236535JUNTA - 80271233PINO -
83947107CRUZETA - 9968410

02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

772 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,48PGTO DE AGUA  E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.27.18.541.1065.2065.33903042.0111000 - GERAL

2871 371/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 54,50 0,00 0,00Trena de fibra de vidro 30 metrosTrena de fibra de vidro 50 metros

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

775 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 618,88PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 710,74PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

176 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 1.400,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2657 59/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.050,86 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsLeite c ondensado 
395grMolho de tomate tradicional embalagem 340grBiscoito doce sem recheio maisena 
embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentrado, isentos  de pel es e sementes, 
acondicionado em recipiente resistente,  vedado, hermeticamente e limpo, com tampa à 
vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem tet rapack 1000 
ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura 
para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateChá de erva 
mate queimado caixa de 200g.Biscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 embalagens 
multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio - embalagem 300 
grsTempero completo sem pimenta 300gFermento em pó  lata 250 grsBi scoito doce tipo 
maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gBiscoito doce 
sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsPure de bata ta em pó 500 grsOvos 
de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado 
cream cracker embalagem de 400g.Achocolatado em pó, obtido pela mi stura de cacau em 
pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar e sal.  Constituído de pó fino e 
homogêneo. Isento de soja ou farinha, sujidades e materiBolo pront o 250g sabor 
morangoBolo pronto 250g sabor baunilhaBiscoito doce recheado sabor  chocolate com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor baunilha com no mínimo 14 0 gBiscoito doce 
recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer  sabor chocolate, 
isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal,Bis coito doce tipo wafer 
sabor coco, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha  de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de  soja, sal, estabBiscoito 
doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura trans. Ingredient es: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal, esGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
uvaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor cajuSardinha em 
conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate de g alinha com peso 
aproximado de 170 gCebola firme de primeira qualidadeApresuntado 1 ° qualidade em 
peça.Carne bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em 
peçaSalsisha tipo hot - dogChá mate natural embalagem de 200g

2664 55/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.224,99 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Pão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 300 grs.P ão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsCreme de Amendoim, embalagem de 250 
grsMacarrão tipo espaguete com ovos pacote 500grBatata palha embal agem 140gLeite 
condensado 395grCreme de leite 300grMaionese sabor tradicional - embalagem de 
500grMolho de tomate tradicional embalagem 340grCatchup frasco 400 grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Bolo pronto 250 grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs - sabor 
laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateMistura para bolo 500 grs- sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateGeléia 
sabor morango 230 grsChá de erva mate queimado caixa de 200g.Refri gerante pet 2 litros 
laranjaRefrigerante pet 2 litros tuti -frutiBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBiscoito doce 
rosquinha de coco sem recheio - embalagem 300 grsFermento em pó  lata 250 grsBiscoito 
doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal em balagem de 
400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 5 00 grsPure de batata 
em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesBiscoito salgado 
cream cracker embalagem de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBolo  pronto 250g 
sabor laranjaBiscoito doce recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce 
recheado sabor baunilha com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor coco com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140  gBiscoito doce 
tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes:  açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó , amido, óleo de soja, 
sal,Biscoito doce tipo wafer sabor coco, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, estabBiscoito doce tipo wafer sabor limão, isen to de gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
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cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, estaBiscoito doce tipo wafe r sabor morango, isento 
de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriqueci da com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, es Bolo lanche com recheio 
de baunilha - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com 
recheio de chocolate - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche 
com recheio de laranja - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo 
lanche com recheio de morango - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 
unidadesChá mate natural embalagem de 200gGelatina em pó embalagem  com 
aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor framboesaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
limãoGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoGelatina em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor uvaGeleia sabor goiaba - embalagem 
com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango - embalagem com aproximadamente 
230 gGeleia sabor uva - embalagem com aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g 
- sabor laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor melanciaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproxi mado de 170 
gPate de presunto com peso aproximado de 170 gRefrigerante guaraná . Composto de 
extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido de 0 ,02 a 0,2 g de extrato 
de semente de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,Refrigerante cola. 
Composto de agua, gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 
corante, caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujida des, parasitas, larvas, 
acondiApresuntado 1° qualidade em peça.Carne bovina patinho - moídaHamburguer de 
carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Pão de  queijo congelado 
com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plá stico 500 
grs.Queijo Mussarela em peçaRequeijão cremoso em bisnaga de 400 gr sSalsicha produto 
cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, 
sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido 
da emu

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.07.33.08.244.0085.1085.33903025.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA

2505 61/2013 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 275,00 0,00Fotocondutor para impressora DCP 8080 DN- broer ( Secretaria de Ass.e Desenv. Social)

02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

177 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 800,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL

1472 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA DISPENSA D /0 0,00 0,00 146.713,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0001/004 (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 08112/02

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
875.947,79 966.383,91 632.058,86

Movimentação do dia 04 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL

2935 9169/2013 048.919.419/0001-78 4033 - ANTONIO CARLOS TERRA - ME DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00Confecção de talão carbonado em 2 vias c/ 100 folhas pa vistoria d a Defesa Civil 
(conforme modelo).

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903026.0111000 - GERAL

2943 144/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 613,98 0,00 0,00Fio fléxivel 4mm azul (rolo c/ 100m)Fio cabo flexível 4mm vermelho - 100mFio cabo 
flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mRefletor retangular completo E40
400WLampada halog palito 220v 500wReator 2x40Calha ponta fechada 2 x40Soquete 
Antiv/ FluorescenteLampada Fluorescente 40W

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA

2916 14/2013 005.062.033/0001-80 7070 - LEANDRO E LIGIA TECIDOS LTDA ME DISPENSA D /0 7.200,00 0,00 0,00Agulha para maquina industrial galoneira modelo 3651 -06 espessura 75111Agulha para 
maquina industrial overlock modelo 6120 -06 espessura 75111Agulha para maquina 
industrial reta cabo fino modelo 1515 -06 espessura 75111Agulha de costura de aço 
niquelado nº 8Agulha de costura de aço niquelado nº 9Tecido 100% d e algodão tricoline 
com 1,50 m de largura 2 cores claras de riscaTecido 100% de algodã o tricoline com 1,50 
m de largura 2 coresTecido oxford 4 cores (preto, vermelho escuro,  cinza, roxo, marron 
cafe)Botão de casear para camisaria em geral, conforme 4 cor tecid o tricolineBotão de 
casear para calça em geral, conforme 4 cor tecido oxfordBotão de c asear para camisaria 
em geral, conforme 4 cores do tecido oxfordCone de fio 100% polies ter texturizado para 
overlock, conforme 4 cores do tecido oxfordCone de fio 100% polies ter texturizado para 
overlock, conforme 2 cores do tecido tricolineCone de fio 100% pol iester texturizado para 
overlock, conforme tecido tricole - cor brancoCone de fio 100% poliester texturizado para 
costura reta de tecidos leves e mediosZíper de poliester fino de 18 cm, conforme cores dos 
tecidos oxfordZíper de poliester fino de 20 cm, conforme cores dos  tecidos oxfordZiper de 
poliester fino, invisível de 20 cm, conforme cores do tecido oxfor dZiper de poliester fino, 
invisível de 30 cm, conforme cores do tecido oxfordEntretela para punho, 100% algodão, 
costurável, para tecidos médios, tamanho  8 x 24 cmGiz triangular para marcação de 
tecidoEtiqueta para tecido P, M, G e GGTNT brancoFolha de papel ti po craft de gramatura 
80 com 3 unidades cadaFolha de papel tipo craft de gramatura 420Fu rador para 
modelagemBorracha plastica branca.Apontador de lápis comumCola liq uida 1000 mlLápis 
preto, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, dureza de carga 6B, material 
garga grafiteFita adesiva, estreita, grande, material polipropilen o transparente, tipo 
monoface, medindo 18 mm x 40 m com alta adesão a qualquer superfic ie 
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limpaEmbalagem plastica transparente 40x30Alicate marcador de pique para modelagem

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903963.0111000 - GERAL

2459 34/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 123,00Confecção de faixa medindo 3,00 x 0,74 metro

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

1440 3972/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 84,00Torneira para jardim longa 3/4 CR

2528 5026/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.099,06Vitro quatro folha sem grade com vidro (1,0 x 1,50)Caibro 5 x 6For ro PVC  brancoBloco de 
cerâmico (14 x 19 x 29)Prego com cabeça 18 x 27Cimento CP2Areia mé dia lavada de rio 
c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 721 7.Cal hidratada CH III 
saco de 20kg NBR 7125.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2498 8354/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.248,45Canaleta sistema x pvc branca 50 mm x 20 mm x 2100 mmCabo CCI 2 pa res interno com 
100 metrosFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 25mm cor azulTomada 
universal para sistema x completaTomada sistema x completa RJ 11Cabo de rede externo, 
blindado - FTP 4P Cat-5e - preto

2529 5026/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 126,90Fio cabo flexível 4mm preto

02.02.07.04.122.1015.2015.33903042 - FERRAMENTAS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042.0111000 - GERAL

2923 5664/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 180,45 0,00 0,00Broca aço rapido nº 3/16Broca aço rapido nº 08 mmBroca  aço rapido  nº 10mmBroca aço 
rapido  nº 12 mmBroca de vídea 6mmBroca de vídea 8mmBroca de vídea  10mmSerra aço 
bimetal 12x24 DDisco  serra madeira s/ videa

02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL

2856 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA PREGÃO 8/2013 0,00 8.446,24 0,00INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE
USO POR MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA, DESTINADA 
Á VARIAS SECRETÁRIAS CONFORME CONTRATO 016/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 193,60 193,60

(Página: 28 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 5.655,63 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019.33903937 - JUROS
02.03.09.04.123.1019.2019.33903937.0111000 - GERAL

2941 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 924,57 924,57 924,57REFERENTE ATM DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 239 
DA EMPRESA KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA.

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL

2857 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA PREGÃO 8/2013 0,00 8.393,84 0,00INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE
USO POR MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA, DESTINADA 
Á VARIAS SECRETÁRIAS CONFORME CONTRATO 016/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL

2458 7733/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.821,02Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de faixa med indo 8,00 x 1,00 
metroConfecção de banner com impressão digital, tamanho 1,50x1,00 m

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 2.242,85 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2466 109/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 0,00 717,88Serviço para reserva de passagem aérea

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2662 0/0 0  .   .   - 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DISPENSA D /0 0,00 0,00 273.231,96REEMBOLSO MENSAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO DECORRENTE 
DO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903014.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2925 91/2013 002.977.339/0001-78 293 - WALDIR GALERA ME DISPENSA D /0 7.720,00 0,00 0,00Bola de borracha nº 10 .Bola de borracha com válvula, miolo lubrif icado e substituível. 
Peso 280 a 300 g. Diametro 150 a 160 mm. Circunferencia de 48 a 50  cm.Arco de 
ginástica oficial 70 cmBastão de revezamento. Feito de alumínio e pintura metálica. 
Certificado pela IAAF. Conjunto com 8 unidadesBalão de latex color ido com 50 
unidadesPeteca oficialBomba de ar para encher. Material plastico r esistente. Dimensões 
do produto (AxC): 26 cm x 8,4 cm. Peso aproximado 100 gBola de vol ei pré -mirim 
feminino, soft touch, circunferencia 64 cm, pressão 3 -4 ibs, peso aproximado 240 gBola de 
futsal pré-mirim sub, composição em pvc, circunferencia 68 -70 cm, peso aproximado 410-
450 gCorda  de multifilamento trançado   de 5 metrosBola de futsal   material  em PU  
resistente , circuferencia 63 cm , pressão 0.6 -0.8 bar/ 8.7 - 11. 6 psi, peso  aproximado 
380 g. Confeccionado  em poliuretanoBola de futebol de campo nº 50  material resistente, 
composição 100% poliuretano termoplástico , peso  aproximado 410 -450 g , circunferencia 
68 cm

02.04.14.12.361.1031.2031.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

987 321/2012 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA PREGÃO 8/2010 0,00 0,00 226.022,48TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012 -SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE , 
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES
ESCOLARES.

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

989 321/2012 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA PREGÃO 8/2010 0,00 0,00 339.033,72
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TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012 -SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE , 
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES
ESCOLARES.

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2634 1904/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.662,40Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

2920 1910/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 1.792,00 0,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

2921 1909/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 2.432,00 0,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2909 158/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 1.659,00 0,00 0,00Contratação de serviço de hospedagem

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004.0111000 - GERAL

2509 4122/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.810,50Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2414 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 6.135,80Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.
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2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 20.837,76Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2419 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.847,61Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2420 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.661,85
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2421 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.107,90Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 537,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 661,40Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 732,60Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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2425 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 488,40Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 355,20Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 367,68Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2924 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 30.499,20 0,00 0,00
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Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e 
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. 
Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado, 
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad a em saco plástico 
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando 
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado 
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre dieQueijo mussarela, 
embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar 
da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo 
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa co plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em 
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe 
congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem 
pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies:  Cação Anjo, 
Caçonete, Cação RoliFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQ F), com sal e 
condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, 
com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empan ados, temperado e 
congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido a través de mistura de 
carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,

2926 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 26.586,35 0,00 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2927 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 107.787,00 0,00 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2928 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 50.564,20 0,00 0,00
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2929 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 20.945,05 0,00 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL

2934 4051/2013 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 2.899,00 0,00 0,00Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

2922 111/2013 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 1.089,52 0,00 0,00
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Garrafa térmica com ampola de vidro confeccionada em material plás tico resistente , 
capacidade 1.000 ml, de pressão cor preta.Garrafa térmica com ampo la de vidro 
confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1.000 m l,de rosca  cor 
pretaBotijão térmico , corpo plástico, com recipiente termoplástic o, torneira com sistema 
anti-pingos, tripé, tampa superior, com tripé e alça superior. Capacidade 6 litros.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2917 271/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 1.496,00 0,00 0,00Kit lanche contendo: 02 lanches pão frances com presunto e queijo,  01 suco de fruta 
embalagem 200 ml

02.04.19.27.812.1046.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903024.0111000 - GERAL

2910 229/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 99,26 0,00 0,00Lavatorio branco de louça para banheiro 30 cmVaso sanitário convencional - cor branco

2915 229/2013 012.233.947/0001-21 5941 - MARCELO  MARINO MADEIRAS - ME DISPENSA D /0 342,00 0,00 0,00Fechadura externa alavanca cromadaDobradiça 3 1/2 c/ 3 unidadesFolha de porta madeira 
lisa 2,10 altura x 80 cm largura

02.04.19.27.812.1046.2046.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903026.0111000 - GERAL

2911 229/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 667,08 0,00 0,00Lâmpada fluorescente 20WLâmpada HO 110wReator eletrônico HO 2 x 11 0W x 
220VReator eletrônico 2x20W bivoltLuminaria tubular 2x20 completa

02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL

2661 0/0 048.162.085/0001-30 3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.069,17COMPLEMENTO NE.2394 - ITEM 5.8 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2012 -
LOCAÇÃO DE CLUBE PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007.0111000 - GERAL

2912 1262/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 181,00 0,00 0,00
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Lanche de metro com recheio sortidoMini pão de queijoMini carolina  recheadaSuco pronto 
1 litro

2913 1263/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 87,00 0,00 0,00Mini pão de queijoMini carolina recheada

2914 1265/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 751,00 0,00 0,00Lanche de metro com recheio sortidoMini pão de queijoMini carolina  recheadaSuco pronto 
1 litroRefrigerante pet 2 ltros - variadosMaça  gala

02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2907 1261/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP DISPENSA D /0 6.500,00 0,00 0,00Locação de som com iluminação completa para evento " Vitrine do So m" dia 09 de junho 
de 2013Locação de 01 palco 10x08 metros para evento " Vitrine do S om" dia 09 de junho 
de 2013Locação de 04 banheiros quimicos  para evento " Vitrine do Som" dia 09 de junho 
de 2013

02.04.20.13.392.1048.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903963.0111000 - GERAL

2412 3777/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 895,00Cartaz formato A3Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metroConfe cção de flyers 
15x21 cm

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2908 1028/2013 006.024.845/0001-01 7068 - MMC Iguassu Viagens Ltda DISPENSA D /0 1.160,00 0,00 0,00Contratação de serviço de hospedagem

02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL

221 7585/2011 051.910.578/0001-16 3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC DISPENSA D /0 0,00 1.244,00 0,00PRESTACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM
REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO VARIAS AREAS DE PROFISSIONAIS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDIMENTO DE GRUPO DE MAES E ODONTOLOGIA 
ENCA

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

2508 180/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 304,00
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Aquisição de: Gás P-45

02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

910 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 769,97 0,00Pão francês 50gr

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2320 156/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.288,80Espiramicina 1,5 MUI 500 mg

02.05.21.10.302.1050.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.21.10.302.1050.2050.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL

2094 130/2013 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI  DO BRASIL MERCANTIL LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,80Pilha média  alcalinaPilha palito  alcalina recarregavel  AACarreg ador para 2 pilhas  AA , 
AAA bivolt

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL

2095 141/2013 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.695,84Marmitex 850 ml – fechamento à máquinaSaco Plástico para talheres 8 x 25Bobina de 
saco plástico 20x25 picotado.Tampa para  copos de 10 ml c/ 2000 unid.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

2918 144/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00Fio fléxivel 4mm azul (rolo c/ 100m)Fio cabo flexível 4mm vermelho - 100mFio cabo 
flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mRefletor retangular completo E40
400WLampada halog palito 220v 500wReator 2x40Calha ponta fechada 2 x40Soquete 
Antiv/ FluorescenteLampada Fluorescente 40W

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 12.004,96 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 4.111,63 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL

2352 85/2013 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.304,001º mola auxiliar parabolica lado  esquerdo  (Caminhão Placa DBA 20 59)Suporte do 
contrafeixe  ( caminhão basculante DBA 2059)Parafuso para suporte (caminhão basculante 
2059)Espigão (caminhão Placa DBA 2059)Mola auxiliar ( caminhão bas culante DBA 2060)
Espigão ( caminhão DBA 2060)Parafuso (caminhão Placa DBA 2060)Buch a (caminhão 
basculante DBA 2060)Mola mestrea  traseira (Caminhão basculante DB A 2056)Espigão 
(caminhão DBA 2056)

02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL

2353 85/2013 007.413.054/0001-28 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00Serviço de mão de obra para troca de feixe de mola e suporte no ve iculo Placa DBA 
2059Serviço de mão de obra para troca de mola , espigão e bucha di anteira no veiculo 
Placa DBA 2060Serviço de mão de obra para troca de mola mestre tra seira , espigão no 
veiculo Placa DBA 2056Serviço de mão de obra para solda da caçamba  do veiculo Placa 
DBA 2056

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1738 5581/2013 066.102.294/0001-70 4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.677,99Alcool comum

02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1840 20/2013 053.524.443/0001-48 1814 - INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.669,00Pistola  manual para máquina  de sinalização modelo  (I1130.00)Con ector  cotovelo 1/4 x 
12 mm para máquina  de sinalização modelo  (I 1/60 40)Conector  re to 1/4 x 12 mm para  
máquina de sinalização modelo (I 1/60 40)Mangueira  nylon 16 x  p/  tinta  para máquina  
de sinalização modelo  (I1/60 40)Mangueira  PU 1 x 8 mm azul para  máquina  de 
sinalização modelo (I 1/60 40)Rolete  de tração para equipamento de sinalização modelo (I 
1/ 60 40)Válvula esfera 1/2 alavanca para máquina de sinalização m odelo( I 1/ 60 40)
Mangueira nylon 16 x 11 p/ pistola  manual  c/ 10 metros  para máq uina  de sinalização 
modelo (I 1 /60 40)Terminal reto 1/2 x 1/2 JIC  para maquina  de s inalização modelo (I 1/ 
60 40)Terminal 90º 1/2 x 1/2 JIC prensado para maquina  de sinalização modelo (I 1/60 40)

02.06.26.04.125.1063.2063.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2932 5096/2013 016.644.887/0001-90 7015 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI CONVITE 16/2013 74.778,00 0,00 0,00
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Micro esfera de vidro para sinalização horizontal. São aplicadas p or aspersão, 
concomitantemente com tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem na superfície da 
película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização desta.  Acondicionadas em saco 
de 25 kg.Solvente a base de toluol para limpeza e diluição de tint a em resina acrilica, 
embalado com com 18 litros.Tachão bidirecional, peça confeccionada  em resina de 
poliester ou sintética, de alta resistencia mecanica, com cargas m inerais não reativas, com 
dois pinos externos de fixação, zincados e com roscas ancoradouras . Os elementos 
refletivos são de acrilico e lhe dão caracteristicas retrorrefleti vas bidirecionais. Resina na 
cor amarela. Dimensões  25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Ti nta em resina 
acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, in cluso laudo.Tinta em 
resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros , incluso laudo.Tinta 
em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 l itros, incluso 
laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embala da com 18 litros, 
incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor verm elha embalada com 18 
litros, incluso laudo.Cone de sinalização viária, em material de b orracha, cores laranja e 
branco, altura 75 cm, com 02 faixas refletivas, de acordo com as n ormas da ABNT 
15071.Tachão monodirecional, peça confeccionada em resina de polie ster ou sintética, de 
alta resistencia mecanica, com cargas minerais não reativas, com d ois pinos externos de 
fixação, zincados e com roscas ancoradouras. Os elementos refletivos são de acrilico e lhe 
dão caracteristicas retrorrefletivas monodirecionais. Resina na co r branca. Dimensões  
25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Cola para tachão fabricada  em resina 
acrilica de poliéster com adição de cargas minerais, embalada com 5 kg, incluso 
catalisador para fixação das peças ao solo.Bobina de vinil adesivo  (refletivo), para plotter 
de recorte 25m x 60 cm, na cor vermelha, resistente ao sol e a chu va.Bobina de vinil 
adesivo (mascara) , para plotter de recorte 25m x 60 cm, incolor ( transparente), resistente 
ao sol e a chuva.Lamina 45° (agulha) para plotter GCC bobcat, boca de 60 cm

2933 5096/2013 004.467.269/0001-33 7018 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA CONVITE 16/2013 3.460,00 0,00 0,00Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 60 cm, na c or preta, resistente ao sol 
e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 6 0 cm, na cor vermelha, 
resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 60 cm, 
na cor azul, resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 
25m x 60 cm, na cor branca, resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para 
plotter de recorte 25m x 60 cm, na cor amarela, resistente ao sol e a chuva.

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.06.27.18.541.1065.2065.33903007.0111000 - GERAL

2460 98/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 741,00Mini lanche na bisnaga (queijo e presunto)Mini lanche no pão franc ês (queijo e salame)
Bolo de laranja c/ açucarRefrigerante pet 2 ltros - variados

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.28.15.451.1067.2067.33903026.0111000 - GERAL

2513 369/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00
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Reator eletrônico 2x40W bivolt

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.07.29.08.244.0080.1080.44905233.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2940 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 660,00 0,00 0,00Máquina Fotográfica Digital 14 Megapixels com cartão de memória de 4BG.

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903025.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2588 64/2013 006.537.811/0001-02 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 296,80Tinta esmalte  base de água - amareloTinta esmalte base de agua - verde folhaDiluente 
para tinta  esmalte  c/ 05 litrosTrincha 3"Rolo de espuma 10 cmTin ta esmalte sintético 3,6 l 
vermelho

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 3.910,78 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2919 78/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 715,00 0,00 0,00Lanche frio na bisnaga  média (redonda )de queijo e presuntoLanche frio  no pão médio  c/ 
salpicão de alfaceBolo de chocolate  c/ cobertura de brigadeiroBol o de abacaxi  c/ creme 
de baunilha  coberto  c/ açucar gelado

2930 29/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 6.348,67 0,00 0,00Coco em flocos - 200gFarinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o produto a ser 
entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Sal refinado iodado, com no mínimo 
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco d e polietileno, pesando 
mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a  contar daAmeixa 
em calda 200grMacarrão tipo espaguete com ovos pacote 500grAzeite extra virgem lata 
500mlAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 100grLeite condensad o 395grCreme de 
leite 300grLeite de coco embalagem 200 mlCreme de cebola - 68gAlho picado sem sa l -
pote 400grCaldo de carne 0% gordura 57 grs com 6 tabletesCaldo de galinha 0% gordura 
57grs com 6 tabletesPalmito picado vidro 500grAtum ralado lata c/ 170grBiscoito Waffer 
sabor chocolate 145 grsGroselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 
grsArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de  5kgBiscoit o água e sal 
400grFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMacarrão penne pac ote 500gMassa 
para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 500 grsSardi nha em conserva 
130 grsAchocolatado em pó lata 400 grsFarinha de trigo tipo 1, que  deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. 
Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, Carboidra toTempero fondor 
vidro 120GBiscoito recheado  wafer sabor chocolate 165 grLeite lon ga vida semi 
desnatado 12 x 1 ltMolho de tomate  395grÓleo de soja refinado (fr asco com 900 ml).Café 
em pó torrado – 500g.Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor limao 
(85g)Biscoito doce sem recheio Maisena 400gGelatina em pó embalage m com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, 
congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com 
aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuH amburguer de carne 
bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peit o de frango 
resfriadoPeito de frango sem osso, embalado em saco plástico trans parente, atóxico. 
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Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de 
fabricação, validade, peso, ingredientes, cariLinguiça fresca tosc anaQueijo mussarela 
fatiadaCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Carne bovina patinho - moídaAlcatra em 
bife, congelada.Lagarto em peça.Presunto fatiado

02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2931 29/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 1.282,64 0,00 0,00Água sanitária - 1 litroCreme dental adulto para higiene bucal c/ 90 gPedra sanitá ria com 
suporte individual com haste plastica 30 g, acondicionada em saco plástico.Luva 
descartavel tamanho P - caixa 100 unidDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlÁlcool 96
% - 1000mlSabão em pó - caixa c/ 1 kgPalito dental de madeira em caixa de papel com 
100 unidadesFósforo acondicionado em maço com 10 caixasEscova de d ente adulto -
macia

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

806 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 203,92PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

2942 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 148,58 148,58 148,58RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS 
ESPORTAÇÕES LEI Nº 87/96.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
361.808,55 48.046,65 914.171,64

Movimentação do dia 05 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

883 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 4.573,20 0,00Pão francês 50gr

02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

2627 110/2013 001.089.802/0001-82 6205 - LCL COMERCIO DE ALVOS  LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 565,50 0,00
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Alvo silhueta colt com garrafão cinza, dimensão: 80 X 55 cm em pap el cartãoObreia 
autoadesiva azulObreia autoadesiva amarelaObreia autoadesiva verde Obreia autoadesiva 
vermelhaObreia autoadesiva cinzaObreia autoadesiva pretaObreia autoadesiva branca

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

122 0/0 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT PREGÃO 12/2012 0,00 13.869,00 0,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO 
LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 
OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

885 616/2013 011.389.286/0001-65 6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP CONVITE 3/2013 0,00 0,00 5.750,00Leite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 grama s, torrado e 
moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic.

909 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 852,85 0,00Pão francês 50gr

2606 1765/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.658,46 0,00Pão francês 50grPresunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaBiscoito t ortinha 160 grsSuco de 
fruta pronto -TP 1000ml.Refrigerante pet 2 ltros - variadosBolo sem recheio (laranja, 
chocolate, cenoura, coco, abacaxi)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL

1952 5673/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 1.675,00Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoFlanela para limpeza, cor laranj a, medindo 28 x 38 cm, 
com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabr icante e marca. O 
produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica lacradLuva de látex tamanho 
grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta  qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser 
acondicionado eMangueira para jardim, fabricada em PVC flexível co m dupla face e 
camada intermediária em fio de poliester trançado, compostas de es guicho e terminal de 
torneira de 3/4" e 1/2", medindo 50mts de comprPá para lixo, base em metal zincado, 
medindo aproximadamente 24 cm de largura x 18 cm de comprimento x 8 cm de altura, 
cabo plastificado medindo 60 cm de comprimento com gancho e rosca plástica, presoPano 
de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35  x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPapel higiênico folha simple s, 30 metros, picotado, 
composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com  4 unidades e 
reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramat urPapel interfolhado 
22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem,  embalado em caixa 
contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do 
produto inclusivePapel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo 22 cm x 20 cm, 
composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacote com 2 rolos. Deverá 
constar na embalagem: dados de identificação dSaco plástico para c oleta de lixo, extra -
reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesÁgua sanitária 
para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e des infetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, 
embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e 
neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, mod o de usCera líquida 
auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, p erfumada, ação anti 
derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios com o: cerâmicas, lajotas 
paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio , com aspecto límpido, 
odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12% , embalado em frasco 
plástico resistente com cor escura quDesinfetante bactericida conc entrado, fragrância 
pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico conte ndo 600 ml com tampa 
fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDe sodorizador de ar 
aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na fragrância lavanda. Composição: ativo, 
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água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsifi cante, coadjuvante e 
propelenDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástic o de 500 ml. 
Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, esp essante, corante, 
fragrância e água. Componente ativo: linear aInseticida aerosol ac ondicionado em lata 
com 300 ml, indicado contra diversos tipos de inseto, inclusive o mosquito da dengue. 
Composição: Ingredientes ativos, emulsificante, anti -oxidante, solvente eLimpa vidros 
acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes  informações no 
rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do tele fone do Centro de 
Assistência ToxicológLimpador multi uso, instantâneo, embalagem pl ástica de 500ml com 
bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas frag râncias floral, 
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis , acondicionado em 
frasco plástico de 300ml com tampa fliptop, fórmula com suave frag rância de lavanda e 
película protetora que atua em diferentes superfícies, tais como: móveis envernizaPedra 
sanitária redonda pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionad a em caixa de papelão 
e internamente em saco plástico. Composição: aglutinante, isotiazo linonas, corante e 
essência. Constar naSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 
500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente 
anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs  com amaciante, 
embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o 
uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete 
em barra 90 g com proteínas do leite. Composição: sodium tallowate / sodium cocoate, 
fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Em balagem plástica, contendo 
responsável téSabonete líquido para mãos, perolado, essência de er va doce, 
acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca. 
Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlorSaponáceo em p ó com detergente, 
cloro e tensoativo biodegradável na formulação, acondicionado em f rasco de 300 grs com 
tampa fliptop. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2527 5026/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 698,60 0,00Luminária  de teto  com reator para lâmpada fluorescente  ( 2 lamp x 40 v)

2669 55/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 71,80 0,00Filtro de linha 5 tomadas bivoltEstabilizador 300VA Monovolt 115V,  Potência Máxima 
300VA, Tensão de Entrada 115V, Tensão de Saída 115V, Freqüência No minal de Rede 
2,61A, Variação Máxima de Entrada 115V, Faixa de Regulação Para 11 5V de 89 a 141V e 
para 220V de 176 a 264V, Regulação de Saída 115V, Número de Tomada s 4 tomadas 
elétricas, Leds Indicadores Sim, Gabinete Sim.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

2945 3292/2013 304.989.298-68 7089 - NELSON SEIXAS DISPENSA D /0 16.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

2946 3292/2013 215.436.648-14 7090 - MARIA DA PENHA YARA LANFRANCHI SEI DISPENSA D /0 16.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL

2692 0/2013 008.314.044/0001-06 6906 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS L CONVITE 17/2013 0,00 39.600,00 0,00Aquisição de licença de solução de colaboração e mensageria corpor ativa, bem como 
prestar os serviços associados de ativação, configuração, treiname nto, suporte e 
manutenção para período de 12 (doze) meses.Treinamento presencial para o gestor da 
licença de solução de colaboração e mensageria corporativa, incluindo todas as despesas

02.02.07.04.122.1015.2015.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903912.0111000 - GERAL

2159 0/0 002.366.442/0001-81 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM CONVITE 45/2010 0,00 0,00 5.610,17TERMO ADITIVO Nº 04/2013 DO CONTRATO Nº 118/2010 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

1527 985/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 3.117,55 3.117,55
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Prestação de serviço de correio para envio de correspondência refe rente a execução 
fiscal.

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 1.484,26 1.484,26Prestação de serviço para publicação de editais

2678 1854/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 2.199,20 2.199,20Prestação de serviço de correio para envio de correspondência refe rente a execução 
fiscal.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

2495 8399/2013 074.423.765/0001-70 5452 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA DISPENSA D /0 0,00 276,00 0,00Serviço de troca de segredo fechadura  de porta  5 chavesServiço t roca segredo de pado  
com 3 chavesServiço de troca  de segredo  de fechadura  e gavetaSe rviço  de troca de 
segredo de fechadura de gavetacom 2 chavesCopia de chave tetraCopi a de chave 
yaleCopia  de chave porta  de aço  dupla

2947 0/0 0  .   .   - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DISPENSA D /0 415,80 0,00 0,00REGISTRO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2013.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903966.0111000 - GERAL

2639 0/0 051.174.001/0001-93 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO Á HONORÁRIOS PERICIAIS DE AÇÃO 
POSSESSÓRIA PROCESSO Nº 137366420098260198 PARCELA 01/04.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019.33903937 - JUROS
02.03.09.04.123.1019.2019.33903937.0111000 - GERAL

2944 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 286,66 286,66 286,66RETENÇÃO DE ATM DE GUIA DE INSS SOBRE NF.092 DA EMPRESA G2 COMÉRCI O 
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903948.0111000 - GERAL

2709 0/0 001.600.715/0001-48 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.564,00
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PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ISSQN Á FISCALIZAÇÃO MUNICIPAÇÃO PARA 
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA DIRETORIA.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2948 0/0 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO PLACA DJM -1174 DA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO INTERNO 7575/2013

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

765 0/0 010.835.026/0001-03 5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE PREGÃO 31/2011 0,00 106.061,70 0,00TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL

761 0/0 009.257.571/0001-80 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 40.622,40TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

763 0/0 010.835.026/0001-03 5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE PREGÃO 31/2011 0,00 138.330,00 138.330,00TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0220035 - QESE - SAL EDUCAÇÃO ESTADUAL

2635 1903/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 225.420,80Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1783 0/0 011.012.043/0001-03 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO 16/2011 0,00 43.800,00 0,00
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TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA 
MERENDA ESCOLAR.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1802 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 12.181,86Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1803 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 20.225,68Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1804 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 8.378,02
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Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo,  validade mínima de 
02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de p apelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo dataPresunto magro cozido obtido de perni l suino sadio, com 
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasi tos e larvas, 
acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, validade mPe ito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuSalsicha de perú: produto cá rneo industrializado, 
congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou def ormação, com 
aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carAlmôndega de carne 
bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. De verá estar dentro 
dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem 
animal. DHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com pes o mínimo de 50grs 
cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa p esando entre 02 a 
03 Kg, em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congela do, no máximo 05% 
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, emba lada em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1853 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 3.458,24 10.761,41Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1854 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 592,28 5.448,04Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
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de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.415,44Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1860 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 26.606,20Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1861 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.324,16
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1865 5730/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 10.103,72Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta 
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, 
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para  refresco, composto de 
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, 
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido 
para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante 
inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com 
vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de 
fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de 
morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, 
polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes 
artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata 
instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, 
gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

1866 5730/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 12.063,40Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta 
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, 
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para  refresco, composto de 
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, 
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido 
para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante 
inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com 
vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de 
fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de 
morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, 
polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes 
artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata 
instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, 
gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

1948 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 24.992,60Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
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Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

1949 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 1.088,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2127 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 8.032,43Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2151 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 14.244,60Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
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parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2152 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 3.575,50Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

291 599/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 343,98Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d e primeira, nova, 
constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valErvilha verde 
em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg 
drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de 
tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, 
sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriq uecida com ferro e acido 
folico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, l impo, isento de terra, 
máximo de 15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão ca rioquinha tipo 1, 
novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades e espécies, 
constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados ,  com no máximo 
15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química 
que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, o btido do 
amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, co r, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha 
de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umida de máxima de 15% por 
peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com 
validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha . cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para  sopa, formato ave -
maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais 
substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrão sêmola com ovos, 
massa curta tipo caracol.  cor amarela; obtido pelo amassamento de  sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 
deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. 
Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca 
formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros 
corantMilho verde em conserva,  contendo: milho verde, água, açúca r e sal. Embalagem: 
em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngre dientes, tomate, 
açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e  manjericão. O molho 
deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r efinado, o produto 

(Página: 54 / 357)



deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário  e estar isento de 
substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos  de alteração 
doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá 
apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, 
sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, 
iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

292 599/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 259,20Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce 
tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha  de trigo enriquecida 
com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, 
estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá 
de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito  cream cracker integral,  
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou 
fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem 
recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes  farinha de trigo  enriquecida com ferro e 
acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada,  açúcar invertido, 
cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de 
milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. 
Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 
10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

1124 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 229,32Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d e primeira, nova, 
constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valFarinha de 
trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser obtida pela moagem do 
grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umida de. que deverá ser  
acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material  terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no 
máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de 
substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá 
de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos, 
com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas  e larvas, 
acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, 
massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de  sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 
deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo 
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta 
de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto  deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1125 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.885,40Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserv a,  contendo: 
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oFeijão carioquinha 
tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o utras variedades e 
espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de  avariados,  com no 
máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho 
desgerminado ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de 
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêm ola com ovos, 
massa curta tipo caracol.  cor amarela; obtido pelo amassamento de  sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 
deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. 
Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca 
formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros 
corantMilho verde em conserva,  contendo: milho verde, água, açúca r e sal. Embalagem: 
em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngre dientes, tomate, 
açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e  manjericão. O molho 
deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r efinado, o produto 
deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário  e estar isento de 
substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos  de alteração 
doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá 
apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, 
sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, 
iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.
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1126 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 6.348,15Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserv a,  contendo: 
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate 
concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate  por processo 
tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e 
corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no 
máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido , obtido do 
amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, co r, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, 
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.  cor amare la; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.

1128 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.508,17Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserv a,  contendo: 
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate 
concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate  por processo 
tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e 
corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no 
máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido , obtido do 
amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, co r, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, 
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.  cor amare la; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.

1130 7586/2011 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 404,76
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserv a,  contendo: 
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate 
concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate  por processo 
tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e 
corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no 
máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Massa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1132 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.872,60Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

1134 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 2.879,36Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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1136 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 392,64Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1299 7211/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 1.834,10Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas

1795 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 32.476,20Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e 
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. 
Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado, 
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad a em saco plástico 
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando 
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado 
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre dieQueijo mussarela, 
embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar 
da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo 
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa co plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em 
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe 
congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem 
pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies:  Cação Anjo, 
Caçonete, Cação RoliPresunto magro cozido obtido de pernil suino s adio, com aspecto, 
cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e lar vas, acondicionado em 
saco plástico transparente, atoxico, validade mFígado bovino, cozi do e congelado em tiras 
(IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pega joso, isentos de 
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manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos  plásticPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,

1798 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 55.291,86Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,

1799 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 9.380,34Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: p roduto preparado a 
partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegan do acima do joelho. 
Validade mínima: 06(seis) mes

1800 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 28.765,32Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1801 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 12.567,03Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo,  validade mínima de 
02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de p apelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo dataPresunto magro cozido obtido de perni l suino sadio, com 
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasi tos e larvas, 
acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, validade mPe ito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuSalsicha de perú: produto cá rneo industrializado, 
congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou def ormação, com 
aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carAlmôndega de carne 
bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. De verá estar dentro 
dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem 
animal. DHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com pes o mínimo de 50grs 
cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa p esando entre 02 a 
03 Kg, em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congela do, no máximo 05% 
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, emba lada em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1845 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 4.475,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira,  nova, constituída de 
grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vali dade mínimaMacarrão 
sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pe lo amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, 
obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demai s substâncias 
permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de 
Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar 
aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1849 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 2.228,80 6.955,85Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo
sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, co minho, orégano, 
realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidrat ada. Não contem 
glúten. Acondiciona

1850 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 5.831,76 16.053,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1851 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 2.114,04 6.314,16Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1852 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 507,84 1.901,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1856 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.434,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

1857 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 910,80 1.802,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
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integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1858 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 2.520,00 1.773,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1859 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 906,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1932 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 11.354,90 11.118,00Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 
01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho 
e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida, firme 
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de 
resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana  prata em pencas de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme  e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. 
ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de  origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. 
Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, 
perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. 
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,  cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos 
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, 
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tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, 
compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d esenvolvida. 
Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de 
primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem 
desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando 
aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de  primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, 
pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de 
sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, 
reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira  qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho 
liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com  polpa firme e 
intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo  macarrão de boa 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  manuseio e 
transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de  primeira qualidade, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intact a. Tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enferm iTangerina ponkan 
de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tam anho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, taman ho e coloração 
uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaI, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve m anteiga fresca de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida, firme 
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre 
deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes, devendo ser 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material ter roso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de  enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, livre de resíduLimão tahiti fre sco de primeira 
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasita s e larvas.Tamanho e 
coloração uniformes,

1937 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 20.665,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa
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Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 
01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho 
e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida, firme 
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de 
resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana  prata em pencas de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme  e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. 
ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de  origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. 
Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, 
perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. 
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,  cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos 
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, 
compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d esenvolvida. 
Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de 
primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem 
desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando 
aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de  primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, 
pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de 
sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, 
reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira  qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho 
liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com  polpa firme e 
intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo  macarrão de boa 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  manuseio e 
transporte.Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujida des, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa 
firme e intacta. Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira  qualidade, tamanho e 
coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e 
intactaI, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporteCouve 
manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e 
umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de  resíduLimão tahiti 
fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas.Tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e int
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2148 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 11.250,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2149 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 2.925,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2414 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 5.628,00 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

2415 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 7.424,85Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, 
contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em 
saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), 
cebola, manjericão, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato  monossodico, 
cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 13.093,84
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 6.918,12Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
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02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2609 138/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 850,00 0,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.19.27.812.1046.2046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903963.0111000 - GERAL

2490 202/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 657,00 0,00Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro

02.04.19.27.812.1046.2046.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.44905204.0111000 - GERAL

1792 9/2013 001.286.781/0001-95 6838 - AMV.COM.PROM.EVEN.ESPORT.E ARBIT.L DISPENSA D /0 0,00 3.460,88 0,00Banco de Wells fixo em mdf. Utilizado na avaliação física como um teste de flexibilidade 
para medir amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e  pernas.Cronometro 
digital oficialAparelho de pressão de pulso digitalFita antropomet rica com trava de 02 
metrosAdipômetro clinico cientifico digital para Medição de Massa de Gordura ou 
Adiposidade (Tipo Prime Vision)Fleximetro para avaliar flexibilida de. Características: 
pendular gravitacional, campo de uso: de 0º a 360º,  resolução: es cala dupla em graus, 
tolerância: +/- 0,1º em 360º.Balança Antropométrica digital adulto.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007.0111000 - GERAL

2464 115/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 -1.215,00 0,00 0,00Lanche de metro com recheio sortidoMini carolina recheadaMini croi ssantRefrigerante pet 
2 ltros - variados

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
02.05.21.10.302.0041.1041.44905204.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2327 1004/2013 001.811.282/0001-70 5568 - LUIZ HONÓRIO DA SILVA FILHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00
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Navegador GPS Slimway 500 Mhz, memória 2 GB, slot para cartão de m emória, sistema 
operacional windows ce 6.0, conexão USB 2.0, tela 5 polegadas, cob ertura/ regiões de 
abrangencia 345 navegáveis, video compativel com MP4, 3 GP e WMV, fotos JPG, BMP, 
GIF, PNG, MP3, WMA, WAV, ASG e AVI, idioma de voz portugues, indic ação visual e 
sonora das rotas, computador de bordo, visualização do mapa 3D, opções

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

124 0/0 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA PREGÃO 28/2011 0,00 62.999,40 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS 
INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES, 
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA UNIDADE 
HOSPITALAR D

181 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 2.200,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2673 222/2013 007.412.900/0001-95 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN DISPENSA D /0 0,00 2.284,00 0,00Contratação de serviço da empresa  para mudança ramal telefonista , instalação  de 
ramais  setor  de manutenção w administração , instalação  placa a tedimento digital e 
conserto da mesa , operadora (OP1610i) circuitode recepção ,teclado e limpeza

2949 0/0 046.392.130/0007-03 5607 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 127,69 0,00 0,00IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
DO VEICULO PLACA BRZ.5269 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O 
PROCESSO INTERNO Nº 8534/2013

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

2455 9044/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.660,00Cal de pintura 8 kg c/ fixador

2515 3144/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 7.483,00 0,00Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 
7217.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL

2677 1708/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 0,00 4.760,00 0,00Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. Bloco de concreto 
14x19x39 cm

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2037 8956/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 1.494,87 0,00
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AMORTECEDORES DIANTEIROS( VEÍCULO SAVEIRO PLACA DBA 5908)Porca da 
lamina motoniveladora Fiat Allis FG 140KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO( VEÍCULO 
SAVEIRO PLACA DBA 5908)Kit amortecedor traseiro ( Saveiro DBA 5908  )Coxim  
amortecedor  dianteiro ( Saveiro DBA 5908 )Mola  dianteira ( Savei ro DBA 5908 )Mola 
traseira ( Saveiro placa  5908 )Coxim motor(veiculo placa DBA 5908 )Coxim câmbio ( 
Saveiro DBA 5908 )Bucha  da barra de direção ( Saveiro DBA 5908 )R olamento  roda 
dianteira ( Saveiro DBA 5908 )Rolamento  da  roda traseira ( Savei ro DBA 5908 )Pivô ( 
Saveiro 5908 )Terminal de direção ( Saveiro DBA 5908 )Pastilha de freio (Saveiro DBA 
5908 )Cilindro  de roda  traseira ( Saveiro 5908 )Lona de freios  ( Saveiro 5908)Filtro de 
óleo ( saveiro Placa 5908 )Filtro de ar ( Saveiro DBA 5908 )Filtro  de combustível ( Saveiro 
5908 )

02.06.26.04.125.1063.2063.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2950 0/0 044.516.728-99 6992 - PAULO CHATEAUBRIAND SILVA DE CARV DISPENSA D /0 602,00 0,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2951 0/0 092.650.378-22 6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI DISPENSA D /0 602,00 0,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2952 0/0 092.261.528-45 5297 - PAULO SERGIO FELIPE RESENDE DISPENSA D /0 602,00 0,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2331 85/2013 010.964.225/0001-11 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME DISPENSA D /0 0,00 669,90 0,00Conserto  de mangueira de 1" (Escavadeira Hidraulica  FX 215)Conse rto de mangueira 1" 
1/4 ( Escavadeira  Hidraulica FX  215 )Conserto de mangueira 1" (Retro Escavaddeira  Fiat 
Allis )

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

913 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 6.216,00 0,00Pão francês 50gr

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1539 7/2013 011.389.286/0001-65 6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 376,60

(Página: 71 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Batata lavadaCenoura fresca de primeira qualidadeMandioquinha de p rimeira 
qualidadeVagem tipo macarrãoBerinjela comum de boa qualidadeTomate  salada de boa 
qualidadePepino de primeira qualidadeBeterraba compacta e firmeAbobrinha.Chuchu de 1ª 
qualidadePimentão verde de primeira qualidade.Cebola firme de prim eira 
qualidadeAbobrinha japonesaAlface CrespaRepolho FrescoCouve mantei ga fresca de 
primeira qualidadeAcelga frescaEscarola de primeira qualidade.Chei ro verde (coentro e 
cebolinha)Rúcula frescaLaranja pêraAbacaxi pérolaBanana nanica em pencas de primeira 
qualidadeMaça fugi kgMelancia redonda graúda de primeira qualidade Melão amarelo de 
primeira qualidadePêra  d água.Mamão formosa.Ovo de galinha branco.

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MDS

2666 57/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.721,61 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Pão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínim a 7 dias a contar da 
data de entrega.Pão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 30 0 grs.Pão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsMacarrão tipo espaguete com ovos  pacote 
500grBatata palha embalagem 140gFarinha de milho amarela - 500grLeite condensado 
395grMaionese sabor tradicional - embalagem de 500grSeleta de legumes em conserva  
200grMolho de tomate tradicional embalagem 340grMilho para pipoca 500grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsBolo pronto  250 grs - sabor 
cocoDoce de pé de moleque - embalagem com  50 unidadesMistura para bolo 500 grs -
sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor 
chocolateGeléia sabor morango 230 grsRefrigerante pet 2 litros tut i-frutiBiscoito salgado, 
tipo aperitivo 156g  c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor 
abacaxiAveia em flocos grossa embalagem 500 grsBiscoito doce rosqu inha de coco sem 
recheio- embalagem 300 grsDoce teta de nega com 50 unidadesFermento em pó  lata 250 
grsBiscoito doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado á gua e sal embalagem 
de 400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coc o 500 grsPure de 
batata em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesChá de 
camomila, caixa com 10 gramas e 10 sachês.Bala de goma  colorida 5 00 gPirulitos 
Psicodélico 650 g com 50  unidadesPirulito rabinho 650 g c/ 50 uni dadeAveia em flocos 
fino 500gÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de mat éria prima vegetal em 
bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de 
componentes indicativos de alteração doSuco de fruta concentrado e m garrafas de 500 ml 
sabor goiabaBebida láctea fermentada com polpa de fruta sabor mora ngo – 200 
ml.Biscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Doce de paçoca  rolha -
embalagem 50 unidadesDoce de batata - caixa com 50 unidades com peso aproximado 
1,8 kgAchocolatado em pó, obtido pela mistura de cacau em pó solúv el, leite em pó e/ou 
soro, extrato de malte, açúcar e sal. Constituído de pó fino e homogêneo. Isento de soja ou 
farinha, sujidades e materiBolo pronto 250g sabor morangoBolo pron to 250g sabor 
laranjaDoce de mocotó - embalagem 50 unidadesSuco de Frutas natural pronto para beber 
1000ml -laranjaSuco de Frutas natural pronto para beber 1000ml - mangaSuco Natural de 
Frutas 200 ml - LaranjaSuco Natural de Frutas 200ml - MorangoSuco Natural de Frutas 
200ml - uvaBebida láctea sabor chocolate – 200 ml.Biscoito doce recheado sabor 
chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor coco com  no mínimo 140 
gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer 
sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, fa rinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óle o de soja, sal,Biscoito 
doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura trans. Ingredient es: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal, esBiscoito doce tipo wafer sabor baunilha, isento de go rdura trans. Ingredientes: 
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, 
amido, óleo de soja, sal, eBolo lanche com recheio de baunilha - embalagem com no 
mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de chocola te - embalagem 
com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de morango -
embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesChá mate natural embalagem de 
200gChá de erva doce, caixa com 10 Sachês 10gPipoca doce de milho - embalagem 100 
gGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor amoraGelatina em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor pessegoGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor cerejaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
framboesaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoGeleia 
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sabor goiaba - embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango -
embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor uva - embalagem com 
aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
limaoSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate de 
galinha com peso aproximado de 170 gRefrigerante guaraná. Composto  de extrato de 
guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido de 0,02 a 0,2 g  de extrato de semente 
de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,R efrigerante cola. Composto 
de agua, gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais,  cafeína, corante, 
caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, para sitas, larvas, acondiBatata 
Lisa Lavada Nacional.Apresuntado 1° qualidade em peça.Hamburguer d e carne bovina, 
congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Queijo Mussarela em peçaQueijo Prato 
em peçaRequeijão cremoso em bisnaga de 400 grsSalsicha produto cárneo industrializado, 
tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou 
deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emu

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS

2663 56/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 770,29 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesPã o tipo bisnaguinha 
tradicional. Embalagem com 300 grs.Pão de forma tradicional, embal agem com 500 
grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grMolho de tomate tradi cional embalagem 
340grBiscoito doce sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato  de tomate 
concentrado, isentos  de peles e sementes, acondicionado em recipi ente resistente,  
vedado, hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 34 0 g.Leite integral 
longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml.Bolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 
grs - sabor chocolateChá de erva mate queimado caixa de 200g.Biscoito s algado, tipo 
aperitivo 156g  c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor 
abacaxiFermento em pó  lata 250 grsBiscoito doce tipo maria embala gem de 400 
grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gOvos de galinha br anco - embalagem 
com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado cream  cracker embalagem 
de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBiscoito doce recheado sabor  chocolate com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140  gBiscoito doce 
tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes:  açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó , amido, óleo de soja, 
sal,Biscoito doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura tran s. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, esBolo lanche com recheio de baunilha - embalagem com no mínimo 70 
g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de chocolate - embalagem com no 
mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de laranja - embalagem com 
no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de mora ngo - embalagem 
com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesChá mate natural embalagem de 200gGelatina 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g 
- sabor laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor melanciaSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g -
sabor cajuSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate 
de presunto com peso aproximado de 170 gApresuntado 1° qualidade e m peça.Carne 
bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaTempero completo sem pimenta 
300gBolo pronto 250g sabor laranja

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

2698 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 54.139,59
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ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 3261/2012 - PARCELA 05/10

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
33.506,28 510.427,09 916.330,75

Movimentação do dia 06 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
02.01.01.04.122.1004.2004.33903047.0111000 - GERAL

2531 5852/2013 014.474.891/0001-22 6773 - SINAL DIGITAL- COMERCIO DE ELETROE DISPENSA D /0 0,00 3.294,00 0,00Pacote  ofice profissiona 2013 FPP 266 -16203 com midia

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

787 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.782,51PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615.0111000 - GERAL

2901 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2902 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 875,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2903 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 175,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2904 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 1.750,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2905 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 4.375,00 0,00
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2906 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 875,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905234.0111000 - GERAL

2954 5664/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 159,80 0,00 0,00Escada  madeira  americana 10 degraus

2960 5664/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 354,80 0,00 0,00Furadeira impacto 2 v 500w 110vSerra  marmore 1400 w 110 v

02.02.07.04.122.0015.1015.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905235.0111000 - GERAL

2965 6738/2013 011.740.888/0001-15 7029 - CG SANTOS INFORMATICA ME CONVITE 19/2013 55.176,00 0,00 0,00Switch 48 portas 10/100Switch 24 portas 10/100/1000

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

2707 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 240.918,33DÉFICIT ATUARIAL APURADO MEDIANTE ESTUDOS REALIZADOS JUNTO AO 
SEPREV, ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A 
LEI Nº 0691/2008.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

2606 1765/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 556,06 0,00Pão francês 50grPresunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaBiscoito t ortinha 160 grsSuco de 
fruta pronto -TP 1000ml.Refrigerante pet 2 ltros - variadosBolo sem recheio (laranja, 
chocolate, cenoura, coco, abacaxi)

2953 9173/2013 008.528.442/0001-17 4472 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 7/2013 6.270,00 0,00 0,00Leite integral longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml. Apresentaç ão em caixa de 
papelão com 12 unidades protegida com filme plástico, com data de validade superior a 3 
meses.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL

1827 3/2013 064.550.064/0001-49 2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.300,00
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Apontador de plástico para lápis com 12 unidadesFita adesiva trans parente 48 mm x 40 -
pacote com 5 unidadesPasta arquivo registrador de AZ ofício lombo largo, medindo 28 cm 
de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada  em papelão 
prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel deLivro ata pautado sem margem, 
contendo 100 folhas, capa dura fosca na cor preta, medindo 206 mm x 300 mm, embalado 
individualmente  com etiqueta informando que sua embalagem é indiv idual. A capa 
deverLivro ata com capa dura na cor preta, contendo 200 folhas, se ndo elas numeradas, 
pautadas e sem margem nas medidas de 320mm de comprimento x 216mm de largura, 
contendo na página inicial as seguintes iPasta polionda escolar co m elástico serrilhada 
medindo 33 cm de comprimento x 24 cm de largura x 3,5 cm de espess ura. Acondicionada 
em caixa de papelão com 50 unidades.Extrator de gramposQuadro de a viso em cortiça, 
com feltro e moldura de alumínio medida 60x90 cmPercevejo latonado - (caixa com 100 
unidades)Caderno pequeno capa dura 100 flsCaneta (pincel) para qua dro branco na cor 
preta, medindo 115 mm de comprimento x 17 mm de largura, com tampa  de fácil encaixe 
e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co medinApagador 
p/ quadro branco em base plástico azul sob a medida: 15x6 cm, mole ton 8,0mmQuadro 
branco 1,50 x 1.25 mt - moldura alumínio

02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL

2966 6738/2013 011.740.888/0001-15 7029 - CG SANTOS INFORMATICA ME CONVITE 19/2013 2.760,00 0,00 0,00MEMÓRIA ECC DDR3 8GB REGISTRADA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL

2958 8407/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 68.982,50 0,00 0,00Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça  de metal, possuindo 
capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproxim adamente: 26 cm de 
diâmetro x 23 cm de altura.Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, 
capacidade para  20 litros,  nas seguintes dimensões: 36cm de altu ra x 33cm de diâmetro. 
O produto deverá conter etiqueta com dados de identifCesto plástic o para lixo em formato 
cilíndrico com tampa e pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões : 274 mm x 252 mm x 
370 mm. Cubagem de 0,14 mm2.Escova sintética para latrina com cabo  plastificado 
medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm  de altura e 5cm 
de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá coC aixa plástica para 
expedição,  com alças vazadas, capacidade 55 litros, medindo aprox imadamente: 55 cm x 
36 cm x 30 cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de ident ificação do fabricante 
e códEsponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medindo 120 x 78 x 25 
mm, composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta ab rasiva. Embalada 
individualmente em pacote plásticoLuva de látex tamanho grande, na  cor amarela, 
confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e 
com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionado eMangueira para 
jardim, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermed iária em fio de 
poliester trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira d e 3/4" e 1/2", medindo 
50mts de comprPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, 
medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá constar no produt o etiqueta costurada 
com: dados de identificação do fabricante, dimensõesPano para limp eza, alvejado, 
composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bo rdas costuradas. 
Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identif icação do 
fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, com posto por 100% fibras 
celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados  em fardos 
totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 2 2,5 x 22,5cm, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa c ontendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel 
toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo 22 cm x 20 cm, composto por 100% de 
fibras naturais, acondicionado em pacote com 2 rolos. Deverá const ar na embalagem: 
dados de identificação dSaco plástico para coleta de lixo, extra - reforçado, capacidade 15 
litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em po lietileno de baixa 
densidade na cor preta, acondicionados em pacotSaco plástico para coleta de lixo, extra -
reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesSaco plástico 
para coleta de lixo, estra -reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 
0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, 
acondicionadosVassoura de piaçava, com cerdas naturais n° 4, para uso geral, com base 
em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimen to x 18 cm de altura 
x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso ge ral, composta por 
cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em f rasco plástico branco 
leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado 
de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indica do para limpeza, não 
incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar  no rótulo 
informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plásti ca resistente. 
Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na 
embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho i ncolor, acondicionada 
em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, 
sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex,  vulCloro, solução líquida 
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a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor caracter ístico, e cor amarelada, 
com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resisten te com cor escura 
quDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipt o ou citrus, 
acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa fliptop . O produto deverá 
limpar, perfumar e desinfetar com eficDesodorizador de ar aerosol,  acondicionado em lata 
com 360 ml, na fragrância lavanda. Composição: ativo, água, solven te, alcalinizante, 
antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelenDe tergente líquido neutro, 
acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativo s aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
linear aInseticida aerosol acondicionado em lata com 300 ml, indic ado contra diversos 
tipos de inseto, inclusive o mosquito da dengue. Composição: Ingre dientes ativos, 
emulsificante, anti -oxidante, solvente eLimpa piso, fragrancia pinho. Detergente líqui do 
com ação eficiente na remoção completa de sujidades impregnadas co mo: óleos, graxas, 
gorduras animais e vegetais, em pisos.. Composição: tensoativos nã Limpa vidros 
acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes  informações no 
rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do tele fone do Centro de 
Assistência ToxicológLimpador multi uso, instantâneo, embalagem pl ástica de 500ml com 
bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas frag râncias floral, 
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis , acondicionado em 
frasco plástico de 300ml com tampa fliptop, fórmula com suave frag rância de lavanda e 
película protetora que atua em diferentes superfícies, tais como: móveis envernizaPedra 
sanitária redonda pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionad a em caixa de papelão 
e internamente em saco plástico. Composição: aglutinante, isotiazo linonas, corante e 
essência. Constar naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalage m em caixa de 
papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: 
tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, 
perolado, essência de erva doce, acondicionado em galão plástico g raduado contendo 5 
litros, com alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2033 4156/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 335,00Cabo CTP APL 50x10 pares blindado (uso externo)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028.0111000 - GERAL

2956 8407/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 766,50 0,00 0,00Bota de segurança em  pvc cano longo, na cor preta, número 36, 100 % impermeável, alta 
resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, solado com desenhos anti -
derrapantes. Pares acondicionados iBota de pvc cano longo, na cor preta, número 37, 
100% impermeável, alta resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, solado com 
desenhos anti-derrapantes. Pares acondicionados individualmenteBota de pvc cano longo, 
na cor preta, número 38, 100% impermeável, alta resistência à rasg amento,anti-odores, 
antimicrobiana, solado com desenhos anti -derrapantes. Pares acondicionados 
individualmenteBota de segurança em pvc cano longo, na cor preta, número 40, 100% 
impermeável, alta resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, solado com 
desenhos anti-derrapantes. Pares acondicionados inBota de segurança em pvc cano longo, 
na cor preta, número 39, 100% impermeável, alta resistência à rasg amento,anti-odores, 
antimicrobiana, solado com desenhos anti -derrapantes. Pares acondicionados inBota de 
segurança em pvc cano longo, na cor preta, número 41, 100% imperme ável, alta 
resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, solado com desenhos anti -
derrapantes. Pares acondicionados inBota de segurança em pvc cano longo, na cor preta, 
número 42, 100% impermeável, alta resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, 
solado com desenhos anti-derrapantes. Pares acondicionados inBota de segurança em pvc 
cano longo, na cor preta, número 43, 100% impermeável, alta resist ência à 
rasgamento,anti-odores, antimicrobiana, solado com desenhos anti -derrapantes. Pares 
acondicionados inBota de segurança em pvc cano longo, na cor preta , número 44, 100% 
impermeável, alta resistência à rasgamento,anti -odores, antimicrobiana, solado com 
desenhos anti -derrapantes. Pares acondicionados inEscova para lavar roupas, muli tuso, 
confeccionada em polipropileno e borracha; com formato anatômico; cerdas rígidas fixadas 
em tufos. Dimensões aproximadas: 16,0 cm de comprimento x 7,0 cm de largura

02.02.07.04.122.1015.2015.33903042 - FERRAMENTAS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042.0111000 - GERAL

2959 5664/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 264,85 0,00 0,00

(Página: 77 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Alicate corte diagonal 6  com cabo isoladoAlicate rebitador 4 bico sAlicate universal 8"Arco 
serra  nº 12 angularDisco corte diamanteDisco corte  ferro 4.1/2Trena 05 mtsPrumo nº 5

2967 5664/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 68,65 0,00 0,00Broca de vídea 12mmChave  combinada 6 a 22 mmChave fenda 1/4 x 8Ch ave de fenda 
3/8 x 10Chave phillips 3/ 16 x 6Chave phillips 5 /16 x 6

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL

1953 5673/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 897,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,Copo plástico descartável, capacidade de  50ml, confeccionado 
com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser  homogêneos, isentos 
de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, dFiltro de pape l, confeccionado em 
fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondi cionados em caixas de 
papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo  de 02 (doisGarrafa 
térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em polip ropileno liso, com 
ampola de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente . Em seu corpo deverá 
conter etiqueta com

2514 8374/2013 058.069.956/0001-20 2300 - SOL COMERCIO  DISTRIBUIÇÃO E REPRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.675,00Herbicida líquido sistêmico, de ação pré e pós emergente e não est erilizante de solo, de 
efeito residual de no mínimo 06 meses, não corrosivo a metais e se m restrição a entrada 
de pessoas e/ou animais nas áreas aplicadas, com registro no IBAMA e autorização de uso 
em áreas municipais, incluindo ruas pavimentadas, valas a céu aber to, canais, passeios 
públicos e áreas em geral em todo o município.Em

2957 8407/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 6.529,00 0,00 0,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,Garrafa térmica de pressão com capacidad e para 1 litro, 
produzida em polipropileno liso, com ampola de vidro na parte inte rna, com alça e bico 
com jato potente. Em seu corpo deverá conter etiqueta comSuporte p ara copo de café em 
formato cilindrico, confeccionado em acrílico com ponteiras em aço  inoxidável, com 
sistema de ajuste para saída de copos por meio de garras. Produto indicado para copos de

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

63 9254/2010 329.589.945-20 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.277,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDADE Nº 1545, JARDIM 
PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO 
ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.

1747 0/0 0  .   .   - 2936 - RENATO TONELLI            CPF: 001.433.418- DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903912.0111000 - GERAL

2613 1764/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP DISPENSA D /0 0,00 2.750,00 0,00Locação de som tipo (02 caixas amplificadoras 300W, 02 monitores, 01 mesa de som 6 
canais, 01 aparelho de CD1) para palestra aos servidores que serão  realizadas nos dias 
23,24,03,04,05 de Junho de 2013 no Centro Cultural.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL

2444 0/0 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R CONVITE 26/2009 0,00 1.350,00 0,00
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REFORÇO NE. 150 - TERMO ADITIVO Nº 04 CONTRATO Nº 036/2009 DE 
MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 19,70PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 967,99 967,99Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

2739 0/0 004.088.208/0001-65 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.582,18PASSAGENS DE PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FÁCIL - SEM PARAR.

2947 0/0 0  .   .   - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DISPENSA D /0 0,00 415,80 0,00REGISTRO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2013.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL

18 10994/2010 009.342.808-19 5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.995,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA 
ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS 
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS

19 10994/2010 219.212.268-38 5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.995,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANDO DA 
ROCHA , QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS 
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903901.0111000 - GERAL

2643 0/0 005.329.957/0001-08 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L DISPENSA D /0 0,00 563,09 0,00SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES
NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO Nº 012/2013.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL

2073 47/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 192,00
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Cabo de rede padrão CAT5e

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

2818 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,63PGTO DE MULTA E JUROS

2820 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,52PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 563,61PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2948 0/0 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA DISPENSA D /0 0,00 85,13 0,00IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO PLACA DJM -1174 DA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO INTERNO 7575/2013

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.450,76PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

801 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 398,19PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

800 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 478,13
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

52 4824/2005 567.211.028-20 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.048,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, 
JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA Á DIRETORIA 
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2909 158/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 1.659,00 0,00Contratação de serviço de hospedagem

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

55 10962/2009 057.394.694/0001-06 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.368,16LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO -
FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB " 
CASTRO ALVES "

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1309 7806/2011 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 3.553,12Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
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porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1860 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 5.332,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1861 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 4.449,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2152 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 4.322,20Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 460,50 0,00
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Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

2149 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 6.813,80 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
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02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2609 138/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

817 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,90PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2113 6780/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 750,00 0,00Locação de Som 2

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

2487 140/2013 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP DISPENSA D /0 0,00 5.040,00 0,00Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal, com fibras, 
hipercalórica, hiperproteica,  isenta de glutten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos 
de 1000 ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2096 152/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 710,34 0,00Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 
200 mlClorexidina alcoólica 2% - 100 ml

2962 252/2013 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- M DISPENSA D /0 345,30 0,00 0,00
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Anafranil SR 75mg - caixa com 20 comprimidos

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 7.033,45 0,00Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

2524 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 3.737,44 0,00Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbamazepina 20 mg/ml -
suspensão oralCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvão vegetal em pó 250 
gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFenobarbital 200 
mg/mlFluconazol 150 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgHepari na Sódica 5.000 
UI/ml - 5 mlHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbupro feno 300 
mgSulfato Ferroso 40 mgTimolol - Maleato 5,0 mg/g - sol. oft.Vitamina A + D -
gotasCiprofloxacino 500 mgIbuprofeno 600 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 
mlCarbomer 2 mg/gSinvastatina 10mgClonazepam 2,5mg/ml - sol oralClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml -
xaropeColagenase - cremeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlVitaminas do Complexo B

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2091 140/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00Frasco  para  alimentação enteral 300 ML

2116 6760/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 10/2011 0,00 36.628,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2507 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 5.762,00 0,00Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintét ica, composto de 
mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento 
aproximadamente, monofilamentar com agulha corFio cirúrgico estéri l inabsorvível, 
biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no  diâmetro 4.0 (quatro-
zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar co m agulha cFio 
cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética,  composto de mononylon 
preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, 
monofilamentar com agulha corLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em 
látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, 
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 7.5, 
confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, 
formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica 
estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa 
elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, 
textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confec cionada em látex 
natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, 
aveludadas internamente, punho longo, antiderrLuva de latex para p rocedimento, tamanho 
pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, 
textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo , antideVaselina 
Liquida - 1000mlDetergente Enzimatico 5 Enzimas – 1000ml

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 5.800,00 0,00
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Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC
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02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

4 0/0 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.301,11LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 -
VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, 
VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2899 5149/2013 010.706.368-94 7082 - MARCIO ANTONIO MACIEL DISPENSA D /0 0,00 1.325,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

2900 0/0 009.826.778-71 7084 - LÚCIA MARIA GUARINI MACIEL DISPENSA D /0 0,00 1.325,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 184,13PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL

165 3893/2008 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA DISPENSA D /0 0,00 203,20 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE 
CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

2949 0/0 046.392.130/0007-03 5607 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 127,69 0,00IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
DO VEICULO PLACA BRZ.5269 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O 
PROCESSO INTERNO Nº 8534/2013

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9 12512/2011 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.358,17LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 ( 1º E 2 º 
ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, 
ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ

02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2817 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,97
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PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.23.10.305.0046.1046.33903999.0530050 - DST/AIDS

2961 243/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 1.605,70 0,00 0,00Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.24.15.451.1058.2058.33903026.0111000 - GERAL

1284 360/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 75,96 0,00Carregador com 04 pilhasPilhas Regarregável - AA com 2 unidades

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

2955 1711/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 62,36 0,00 0,00Bucha ferro galvanizado 3 x 1 1/2Niple galvanizado 2 1/2

02.06.25.15.451.1060.2060.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903042.0111000 - GERAL

2512 1703/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 150,48 0,00Cola compound. Adesivo estrutural, base epóxis - embalagem de 1 kgAlavanca de ferro 
1,50 metroPeneira aro 55 cm areia

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903912.0111000 - GERAL

2963 7232/2013 005.326.068/0001-89 1949 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA PREGÃO 5/2013 597.197,09 0,00 0,00
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LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE, DIESEL, POTÊNCIA 160 HP (119KW), 
CAPACIDADE CARGA ÚTIL 7,6 T, CAÇAMBA 5M² – VIDA ÚTIL 10.000 H, INC LUINDO 
MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS 
NECESSLOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, DIESEL, 
POTENCIA 138 HP (103 KW), CAPACIDADE 1,50M³ – VIDA UTIL 10.000H, I NCLUINDO 
OPERADOR, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS 
NECESSARIAS.LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA SOBRE PNEUS, DIESEL, 
POTENCIA 77HP (57 KW), CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³ – VIDA U TIL 
10.000H, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS NECESSAR

02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 88.351,98PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS
02.06.26.04.125.0073.1073.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.06.26.04.125.0073.1073.44905234.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1759 21/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00Pistola Pintura Profissional com tecnologia H.V.L.P ( Alto Volume com baixa Pressão ).   
Baixa Pressão).  Tipo: Gravidade  Sistema:H.V.L.P  Capacidade Cane ca : 600 ml  Entrada 
ar : 1/4  Corpo: Aço Ino

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1758 21/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 315,00Máscara de Proteção com filtro - Proteção e Solda - CA17.285

02.06.26.04.125.1063.2063.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903042.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1761 21/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.353,32Trena matálica emborrachada, medição: 10 metros x 25 Milimetros, p onta imantada.Jogo 
de Chave Combinada do n° 08 á n° 22, forjada em aço DIN 31 CrV3 e temperada, cabeça 
usinada, pescoço longo, abertura da boca calibrada acabamnto croma do, marcação  por 
estampagem a frio, DIN 3113Jogo de Chave Combinada do n° 10 á n° 2 0, forjada em aço 
DIN 31 CrV3 e temperada, cabeça usinada, pescoço longo, abertura d a boca calibrada 
acabamnto cromado, marcação  por estampagem a frio, DIN 3113Chave Combinada 3/4, 
forjada em aço DIN 31 CrV3 e temperatura, cabeça usinada, pescoço longo, aberturade 
boca calibrada, acabamento cromado, marcação por estampagem a frio , DIN 3113.Chave 
Combinada 5/8", forjada em aço DIN 31 CrV3 e temperatura, cabeça u sinada, pescoço 
longo, aberturade boca calibrada, acabamento cromado, marcação por estampagem a frio, 
DIN 3113.Chave Combinada 9/16", forjada em aço DIN 31 CrV3 e tempe ratura, cabeça 
usinada, pescoço longo, aberturade boca calibrada, acabamento crom ado, marcação por 
estampagem a frio, DIN 3113.Chave Fixa 3/4" x 7/8", forjada em aço  tratado para evitar 
desgastes e quebra, cabo reforçado e anatômico para um trabalho ma is preciso.Chave 
Fixa 1/2" x 9/16", forjada em aço tratado para evitar desgastes e quebra, cabo reforçado e 
anatômico para um trabalho mais preciso.Chave Fixa 3/8" x 7/16", f orjada em aço tratado 
para evitar desgastes e quebra, cabo reforçado e anatômico para um  trabalho mais 
precisoChave Hexagonal ou Allen 5/32", em aço cromo Vadiium, acaba mento 16 
oxidado.Chave Hexagonal ou Allen 1/8", em aço cromo Vadiium, acaba mento 
oxidado.Chave Inglesa Ajusável Cromada, acabamento oxidado ( cabeç a polida nas duas 
faces ) com proteção contra ferrugem e corrosão, acionamento por r osca sem fim 
recartilhada que permite fácil ajuste da aberChave de Grifo de 14" , em aço forjado de alta 
qualidade, mordentes em aço forjado, e abertura de 0 até 55 mm.Cha ve de Fenda ponta 
chata de 1/4 x 6", com haste feita em aço carbono temperada e cabo  injetado.Martelo 
Ferradura 27 mm, fabricado em aço forjado com cabo em madeira trat ada e pré encolhida, 
a cabeça é super polida e cravado com três cunhas, sendo duas de m adeira e uma de 
aço.Alicate Universal de 8" com corpo forjado em aço carbono espec ial e temperado, e 
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acabamento fosfatizado. Possui cabeça e articulação lixadas e têmp era especial no gume 
de corte. Cabo com isolação elétBroca de Vídea com 18 mm de diâmet ro por 540 mm de 
comprimento total 400 mm de comprimento útil, utilizadas em martel etes com encaixe, 
ponta de metal duro / vídea para concreto, haste com encaixe.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1757 21/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 148,20Sarrafo de cedrinho 50mm x 25mm x 3.000mm aparelhado.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2950 0/0 044.516.728-99 6992 - PAULO CHATEAUBRIAND SILVA DE CARV DISPENSA D /0 0,00 602,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2951 0/0 092.650.378-22 6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI DISPENSA D /0 0,00 602,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2952 0/0 092.261.528-45 5297 - PAULO SERGIO FELIPE RESENDE DISPENSA D /0 0,00 602,00 0,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

786 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 563,40PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL

2819 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 128,12PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2022 45/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 45,00Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC

02.07.29.08.244.1069.2069.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903025.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2587 64/2013 001.073.893/0001-68 6996 - BELLACOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.212,70
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Tinta latex PVA  branca  c/ 18 ltsTinta piso liso concreto 18 ltTi nta para piso vermelho c/18 
litrosTinta esmalte a base de agua - violetaLixa  para parede nº 120Fita crepe 25 mm x 30 
m

2589 64/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,40Tinta  esmalte a base de água - brancaRolo de espuma para pintura 5 cmBandeja para 
tinta 20 cmLixa para parede nº 80Massa corrida PVA para para parede  18 lts

02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

32 11316/2009 838.151.558-00 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA 
ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

814 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 189,08PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

562 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R DISPENSA D /0 0,00 10.503,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA
DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO
PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL

02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1539 7/2013 011.389.286/0001-65 6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 176,69Batata lavadaCenoura fresca de primeira qualidadeMandioquinha de p rimeira 
qualidadeVagem tipo macarrãoBerinjela comum de boa qualidadeTomate  salada de boa 
qualidadePepino de primeira qualidadeBeterraba compacta e firmeAbobrinha.Chuchu de 1ª 
qualidadePimentão verde de primeira qualidade.Cebola firme de prim eira 
qualidadeAbobrinha japonesaAlface CrespaRepolho FrescoCouve mantei ga fresca de 
primeira qualidadeAcelga frescaEscarola de primeira qualidade.Chei ro verde (coentro e 
cebolinha)Rúcula frescaLaranja pêraAbacaxi pérolaBanana nanica em pencas de primeira 
qualidadeMaça fugi kgMelancia redonda graúda de primeira qualidade Melão amarelo de 
primeira qualidadePêra  d água.Mamão formosa.Ovo de galinha branco.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2492 49/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 628,00
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Lanche (pão bisnaguinha, alface, cenoura ralada, peito peru, queij o prato)Lanche (pão 
frances, alface, maiosese, cenoura ralada, queijo e presunto)Mini bomba chocolate

02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2668 53/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 632,48 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasMargarina com sal e sem gor dura trans, teor de 
lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, podendo conte r vitaminas e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios.C afé em pó pacotes de 
500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, co m selo abic. 
composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 1 0 kcal, carboidratos 
menor que 1gPão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 300 gr s.Pão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsLeite condensado 395grMolho de t omate tradicional 
embalagem 340grBiscoito doce sem recheio maisena embalagem de 400 grsLeite integral 
longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequi lho 500 grsMistura 
para bolo 500 grs - sabor laranjaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabo r 
cajuMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio -
embalagem 300 grsTempero completo sem pimenta 300gBiscoito doce ti po maria 
embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gB iscoito doce sem 
recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsOvos de galinha branco - embalagem 
com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado cream  cracker embalagem 
de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBolo pronto 250g sabor bauni lhaBiscoito doce 
recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado  sabor baunilha 
com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito 
doce tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredie ntes: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal,Biscoito doce tipo wafer sabor coco, isento de gordura t rans. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, estabBiscoito doce tipo wafer sabor morango, is ento de gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, esSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso 
aproximado de 170 gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com 
peso aproximado de 170 gQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em pe çaSalsicha de 
Hot-Dog.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

634 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 0,00 26.253,49 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S 
INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036

02.09.36.28.843.1073.0107.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.09.36.28.843.1073.0107.46917102.0111000 - GERAL

2710 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 97.849,54

(Página: 92 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ACORDO COM A LEIS Nº 061/1998 - 137/2000 E 
476/2004 - PARCELA Nº 148/240

2711 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 35.991,94PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ACORDO COM A LEI Nº 777/2011 - PARCELA Nº 
27/60.

2712 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21.700,91PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DE 
ACORDO COM A LEI Nº 900/2012 - PARCELA Nº 05/60

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

2964 0/0 668.323.068-49 7092 - HELIO FERREIRA DA SILVA DISPENSA D /0 652,55 652,55 0,00RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE IPTU EXERCICIO DE 
2012 DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO Nº 4265/2013

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
741.195,10 146.232,45 543.728,07

Movimentação do dia 07 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL

41 1015/2012 656.942.528-53 6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.496,09LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO 
- FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL 
DA ESCOLA DE MODA"

02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

790 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 137,71PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL

2771 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 51.429,03
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GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
REFERENTE MÊS DE MAIO/2013.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL

2526 8390/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.486,00Placa mãe ASUS  M5A78L AM3Processador FX 8120Memória DDR3 1333 8 G BFonte 
ATX 500 W reais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

78 7321/2010 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 704,07LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO
Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA 192ª ZONA

81 7321/2010 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 704,07LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO
Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA 192ª ZONA

113 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.292,98LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE 
COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO 
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

115 246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.292,98LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE 
COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO 
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

1874 0/0 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.375,13LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CONFORME CONTRATO Nº 001/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 645,33 645,33Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

130 0/0 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M PREGÃO 29/2009 0,00 14.140,96 0,00TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

132 0/0 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M PREGÃO 29/2009 0,00 5.933,27 0,00
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TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.

2029 9368/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 124,60 124,60Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

2069 38/2013 048.738.694/0001-95 6991 - AUDITEM COMERCIO E LOCACAO DE MAQ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.420,00Locação de Not Book processador core 2 Duo placa mãe on - board 2 GB  Mem, HD 120 
GB DVD RW rede WI - FI  placa de video on - board  LCD 15" sistema  operacional  winds 
XP . Projeto  Programa Especial de Parcelamento de Dívidas  Divers as .Periodo 25/04 a 
05/06/2013

2826 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3,18PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2299 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.706,68REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 774 REF. PGTO DE AGUA E ESGOTO -
SABESP/DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

2840 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.115,62PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2837 0/0 273.042.708-29 4259 - MARCIA VIANA PEREIRA BENGA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.690,00CUSTEAR GASTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO 
PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA 
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2708 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.300,45FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE MAIO/2013.

2816 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 919,56FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE MAIO/2013

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903007.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

2579 126/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 136,00 0,00
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Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.14.12.361.1031.2031.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.14.12.361.1031.2031.33903019.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2468 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 1.352,00 0,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,

02.04.14.12.361.1031.2031.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2497 80/2013 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ pa ra Emeb TELMA S. 
GARCIA

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2825 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 127,10PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.15.12.361.1037.2037.33903019.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2470 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 2.028,00 0,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2112 6783/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 0,00 750,00
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Locação de Som 2

2114 6785/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 0,00 365,00Locação de Som 1

2115 6786/2012 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 0,00 365,00Locação de Som 1

02.04.20.13.392.1048.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903963.0111000 - GERAL

2614 3788/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.205,00Cartaz em formato A3 para divulgação do " Circuito Cultural"Confecção de flyers 15x21 cm 
4x0 cor

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1748 0/0 064.492.338-50 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 908,36LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF MONTE VERDE - SECRETÁRIA DA SAÚDE

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

2530 151/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 175,00Mini Croassant queijo e presuntoMini pão de frios(queijo e presunt o)Mini carolina 
recheadaBolo de cenoura com cobertura  de chocolateSuco de fruta t etra pack 1.000 ml -
sabores variados

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 3.543,52Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

2524 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 30.528,60
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Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbamazepina 20 mg/ml -
suspensão oralCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvão vegetal em pó 250 
gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFenobarbital 200 
mg/mlFluconazol 150 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgHepari na Sódica 5.000 
UI/ml - 5 mlHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbupro feno 300 
mgSulfato Ferroso 40 mgTimolol - Maleato 5,0 mg/g - sol. oft.Vitamina A + D -
gotasCiprofloxacino 500 mgIbuprofeno 600 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 
mlCarbomer 2 mg/gSinvastatina 10mgClonazepam 2,5mg/ml - sol oralClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml -
xaropeColagenase - cremeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlVitaminas do Complexo B

02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

2032 130/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 950,00Lâmpada fluorescente 40W 127VReator eletrônico 2x40W bivolt

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 540,00Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
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sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

143 0/0 011.012.043/0001-03 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO 23/2010 0,00 34.483,32 0,00TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 172/2010.

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903922.0530050 - DST/AIDS

2770 0/0 007.837.588/0001-81 7071 - SOC. BRAS. DE DOENÇAS SEXUALM.TRAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 790,00PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE DA 
FAMILIA NO CUIDADO E PREVENÇÃO DAS DST.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL

2741 5569/2013 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.700,003º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 209/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA 
FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

33 13719/2011 035.030.498-00 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 883,44
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE 
VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA

486 13719/2011 065.863.088-10 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 883,44LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE 
VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.

639 PI. 0271/2009 754.577.768-91 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.051,902º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO A RUA 
CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250043 - PSC - SEDS

2504 31/2013 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA  MARIA POZZO- EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.393,60TECIDO DE ALGODÃO / BRIM COR PRETOTECIDO DE ALGODÃO / BRIM COR 
VERDETECIDO DE ALGODÃO / BRIM COR AZUL ROYALTECIDO DE ALGODÃO / 
BRIM COR LARANJATECIDO DE ALGODÃO / BRIM COR MARROMFITILIO ( CORDÃ O 
RABO DE RATO ) EM POLIPROPILENO 6/1ZIPPER PARA SACOLA DE TECIDO 
ALGODÃO / BRIM, TIPO JAQUETA MEDIDA 20CM PRETO COMPLETO.ILHOS EBER LE 
222/17 - LATÃO COM ARRUELA ø INTERNO 8MM X ø EXTERNO 17MM X A 
6MM.FURADOR PARA ILHOS  EBERLE 222/17 - LATÃO COM ARRUELA ø INTERNO 
8MM X ø EXTERNO 17MM X A 6MM.MATRIZ PARA ILHOS  EBERLE 222/17 - LATÃO 
COM ARRUELA ø INTERNO 8MM X ø EXTERNO 17MM X A 6MM.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
0,00 58.843,48 128.503,44

Movimentação do dia 09 de Junho de 2013

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2467 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 7.567,60 0,00Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, estra -reforçado, 
capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de es pessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco  plástico para coleta 
de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fab ricado em polietileno 
de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contend o 05 quilos, 
devendoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, co m ação alvejante e 
desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resi stente de 1000 ml. 
Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de ba ixo teor de acidez e 
aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não inclu indo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDe tergente líquido 
neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: te nsoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
linear aSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa d e papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç ão: tensoativo 
aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado
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02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2463 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 7.047,60 0,00Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, especial, medindo 
60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fabricado em polietileno de ba ixa densidade na cor 
preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoÁgua s anitária para uso 
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante , acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio 
(priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92 ,8 INPM especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de d esnaturante. Deverá 
constar no rótulo informaçõesDetergente líquido neutro, acondicion ado em frasco plástico 
de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conser vantes, espessante, 
corante, fragrância e água. Componente ativo: linear aSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueado

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2469 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 11.403,40 0,00Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, estra -reforçado, 
capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de es pessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco  plástico para coleta 
de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fab ricado em polietileno 
de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contend o 05 quilos, 
devendoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, co m ação alvejante e 
desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resi stente de 1000 ml. 
Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de ba ixo teor de acidez e 
aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não inclu indo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDe tergente líquido 
neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: te nsoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
linear aSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa d e papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç ão: tensoativo 
aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
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02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2465 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 10.571,40 0,00Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, especial, medindo 
60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fabricado em polietileno de ba ixa densidade na cor 
preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoÁgua s anitária para uso 
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante , acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio 
(priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92 ,8 INPM especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de d esnaturante. Deverá 
constar no rótulo informaçõesDetergente líquido neutro, acondicion ado em frasco plástico 
de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conser vantes, espessante, 
corante, fragrância e água. Componente ativo: linear aSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueado

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
0,00 36.590,00 0,00

Movimentação do dia 10 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.01.01.04.122.0004.1004.44905242.0111000 - GERAL

2981 7445/2013 007.319.599/0001-70 7057 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREO CONVITE 20/2013 25.352,00 0,00 0,00Armário modelo secretaria, tampo em aglomerado de 25mm revestido e m laminado 
melamínico de baixa pressão, com 02 portas mendindo 0,90m altura x  0,40m largura x 
0,70m profundidade.Cadeira giratória com braço estofado, com rodíz ios, dotada de 
mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e  encosto estofado 
com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à 
madeira e revestida com tecido. Demais características dimencionai s conforme NBR 
13962, cor azul escuro.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubu lar, sem braços, com 4 
pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponteiras em aço ou pl ástico resistente ao 
atrito, que não risquem o  chão. Assento e encosto estofado em esp uma injetada, coberta 
por tecido na cor AZUL ESCURO, altura do assento ao chão de 430mm,  com encosto 
côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuár io. Todas as pMesa 
Delta 1200mmx1400mm em melaminico 15mm Azul e cinzaPoltronas (para  mesa diretora) 
giratória; concha dupla; com assento em madeira multi laminado e e ncosto em tela de 
nylon trancado na cor preta; assento com revestimento em courissim o na cor preta; 
estofamento em espuma injetada de poliuretano de 80mm, isento decf c, moldado 
anatonicamente; apresentando densidade de 58kg/m3 para assento; es paldar alto, com 
bordas reforçadas; com encosto medindo no mGaveteiro c/ 4 gavetas e rodízios (alt. 0,70 x 
larg. 0,50 x prof. 0,47) cor: azul melaninicoMesa de escritório, t ipo escrivaninha, com 
estrutura metálica em aço esmaltado, com tampo de 1,20m x 0,60cm, com 02 gavetas, 
fabricada em MDF, revestida em fórmica, na cor Azul Melaminico.Arm ário de madeira com 
prateleiras reguláveis, 2 portas com chaves, cor azul melanimico, medindo 1,60m altura x 
0,90m largura x 0,40m profundidade.Mesa de reunião redonda com dia metro de 1,20 m, 
com tampos revestido em azul melaminico,com espessura de 15mm com acabamento de 
fosfatização, e pintura em pó epoxi.sapatas niveladoras em todas a s peças.Mesa Delta 
1400mmx1400mm em melaminico 15mm Azul e cinza com 2 (duas) gavetas .Mesa delta 
com pé calha nos 3 cantos 1800mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 2 ga vetas fixa -
cor azul
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02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

2866 3200/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.065,00 0,00Kit lanche contendo: 01 lanche pão frances com presunto e queijo, 01 suco de fruta 
embalagem 200 ml tetrapack, 01 fruta).

02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL

824 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 299,10 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / GABINETE

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919.0111000 - GERAL

2628 8989/2013 016.529.389/0001-05 6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.355,00REVISÃO DE MOTOR - PLACA - CMW 0281TROCA DOS BICOS INJETORES - PLACA 
CMW 0281TROCA DA BAMBA DE COMBUSTIVEL - PLACA CMW 0281

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.03.04.122.1008.2008.33903017.0111000 - GERAL

2970 7098/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 140,00 0,00 0,00Toner HP 35A - CB435A, preto, compatível com a impressora HP1005. O produto deve rá 
vir acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. Constar na embalagem: 
marca, referência, cor  e dad

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903919.0111000 - GERAL

2631 8988/2013 016.529.389/0001-05 6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 390,00
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MÃO DE OBRA: REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - PLACA DBA 2050REVISÃO 
COMPLETA DO MOTOR - PLACA DBA 2050

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 340,59 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL

2833 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,15PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - TERRA

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL

825 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 20,55 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.02.07.04.122.0015.1015.44905242.0111000 - GERAL

2982 7445/2013 007.319.599/0001-70 7057 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREO CONVITE 20/2013 34.469,00 0,00 0,00Arquivo de aço para pasta suspensa, com 4 gavetas montadas sobre t rilhos telescópicos, 
confeccionado em chapa 22 com, com chave, pintura eletrostática ep oxi-pó na cor cinza, 
medindo aproximadamente 1450 x 700 x 45 mm.Cadeira giratória com b raço estofado, 
com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assen to do encosto. 
Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, de  espessura mínima 
de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais caracte rísticas 
dimencionais conforme NBR 13962, cor azul escuro.Cadeira giratória  sem braço, estofada, 
com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assen to do encosto. 
Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano 
expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e reves tida com tecido. 
Demais características dimencionais conforme NBR 13962. Na cor AZU L ESCURO.Mesa 
escrivaninha, tipo escritório, com tampo de 1,20 x 0,75m, com 02 g avetas, fabricada em 
MDF, revestida em fórmica na cor Azul Escuro.Gaveteiro c/ 4 gaveta s e rodízios (alt. 0,70 
x larg. 0,50 x prof. 0,47) cor: azul melaninico

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL

2969 5936/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 89,00 0,00 0,00
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Drive DVD/RW

02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL

1952 5673/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 29.383,30Esponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medin do 120 x 78 x 25 mm, 
composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta abrasi va. Embalada 
individualmente em pacote plásticoFlanela para limpeza, cor laranj a, medindo 28 x 38 cm, 
com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabr icante e marca. O 
produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica lacradLuva de látex tamanho 
grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta  qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser 
acondicionado eMangueira para jardim, fabricada em PVC flexível co m dupla face e 
camada intermediária em fio de poliester trançado, compostas de es guicho e terminal de 
torneira de 3/4" e 1/2", medindo 50mts de comprPá para lixo, base em metal zincado, 
medindo aproximadamente 24 cm de largura x 18 cm de comprimento x 8 cm de altura, 
cabo plastificado medindo 60 cm de comprimento com gancho e rosca plástica, presoPano 
de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35  x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPapel higiênico folha simple s, 30 metros, picotado, 
composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com  4 unidades e 
reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramat urPapel interfolhado 
22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem,  embalado em caixa 
contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do 
produto inclusivePapel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo 22 cm x 20 cm, 
composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacote com 2 rolos. Deverá 
constar na embalagem: dados de identificação dSaco plástico para c oleta de lixo, extra -
reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesÁgua sanitária 
para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e des infetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000  ml. Composição: 
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, 
embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e 
neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, mod o de usCera líquida 
auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, p erfumada, ação anti 
derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios com o: cerâmicas, lajotas 
paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio , com aspecto límpido, 
odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12% , embalado em frasco 
plástico resistente com cor escura quDesinfetante bactericida conc entrado, fragrância 
pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico conte ndo 600 ml com tampa 
fliptop. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDe sodorizador de ar 
aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na fragrância lavanda. Composição: ativo, 
água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsifi cante, coadjuvante e 
propelenDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástic o de 500 ml. 
Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, esp essante, corante, 
fragrância e água. Componente ativo: linear aInseticida aerosol ac ondicionado em lata 
com 300 ml, indicado contra diversos tipos de inseto, inclusive o mosquito da dengue. 
Composição: Ingredientes ativos, emulsificante, anti -oxidante, solvente eLimpa vidros 
acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes  informações no 
rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do tele fone do Centro de 
Assistência ToxicológLimpador multi uso, instantâneo, embalagem pl ástica de 500ml com 
bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas frag râncias floral, 
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis , acondicionado em 
frasco plástico de 300ml com tampa fliptop, fórmula com suave frag rância de lavanda e 
película protetora que atua em diferentes superfícies, tais como: móveis envernizaPedra 
sanitária redonda pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionad a em caixa de papelão 
e internamente em saco plástico. Composição: aglutinante, isotiazo linonas, corante e 
essência. Constar naSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 
500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente 
anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs  com amaciante, 
embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o 
uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete 
em barra 90 g com proteínas do leite. Composição: sodium tallowate / sodium cocoate, 
fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Em balagem plástica, contendo 
responsável téSabonete líquido para mãos, perolado, essência de er va doce, 
acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca. 
Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlorSaponáceo em p ó com detergente, 
cloro e tensoativo biodegradável na formulação, acondicionado em f rasco de 300 grs com 
tampa fliptop. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante

2976 57/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA DISPENSA D /0 1.220,40 0,00 0,00
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Desentupidor manual de pia, bocal de borracha liso medindo 10 cm d e diametro, cabo de 
madeira medindo 15 cm.Desentupidor manual para bacia sanitaria, bo cal de borracha liso 
medindo 15 a 20 cm de diametro, cabo de madeira medindo 40 cm.Remo vedor - frasco c/ 
500 mlDesinfetante creolina 1 litro

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL

2977 57/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referên cia 103, com costura 
dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

2945 3292/2013 304.989.298-68 7089 - NELSON SEIXAS DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

2946 3292/2013 215.436.648-14 7090 - MARIA DA PENHA YARA LANFRANCHI SEI DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL

22 9322/2008 005.002.248/0001-05 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.325,54LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA 
PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 -
APARTAMEN

02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL

2987 3922/2013 010.646.995/0001-16 7030 - DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CONVITE 11/2013 15.575,13 0,00 0,00Aquisição de licença perpétua de software virtualizador necessário  para cobrir ambiente 
composto de 02 (dois) processadores físicos.Suporte técnico da solução por período de 12 
meses

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 5.229,51 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 451,73 451,73
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Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL

820 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 77,81 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU
02.04.11.12.000 - Educação
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.11.12.361.1023.2023.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2810 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 79,78PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 2.213,46 0,00
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 9.151,43 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 8.744,45 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2521 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 87.120,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2520 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 130.752,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004.0111000 - GERAL

2984 8906/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD PREGÃO 6/2013 47.805,00 0,00 0,00
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Cota de gás P45.Cota de Gás P13.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1853 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.660,80 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1854 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.038,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona
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1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 103,80 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

912 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 -0,07 0,00 0,00Pão francês 50gr

1845 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 478,50 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira,  nova, constituída de 
grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vali dade mínimaMacarrão 
sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pe lo amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, 
obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demai s substâncias 
permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de 
Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar 
aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1849 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.831,70 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo
sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, co minho, orégano, 
realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidrat ada. Não contem 
glúten. Acondiciona

1850 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 2.650,70 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

(Página: 111 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

1851 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.557,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1852 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 155,70 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1858 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 3.141,12 0,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 2.145,87 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.424,25 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 227,88 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 1.425,00 0,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 570,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 2.565,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

(Página: 115 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

2425 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 1.710,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 324,90 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 216,60 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
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02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

817 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 4.097,04 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

2644 0/0 057.391.195/0001-65 5866 - ASSOCIAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.970,00TAXAS DE INSCRICÕES EM RODADAS SUB DE CAMPEONATO PARA EQUIPES DA 
DIRETORIA DE ESPORTES.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL

2971 1256/2013 007.003.503/0001-60 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO D DISPENSA D /0 480,00 0,00 0,00Toner HP laser P 1606 DN - 78A, Cor Preto, Compatibilidade Laserjet P1606DN, 
M1536DNF MFP, Rendimento Médio de 2,100 Impressões com 5% de Cobertura. Tipo Alto 
rendimento, novo, original, não remanufaturado, não recondicionado e não reciclado.

02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL

816 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 737,82 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL

2516 3786/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.800,00Locação de 04 banheiros quimicos (Evento Cultural Parque da Cidada nia dia 24/5/13)
Locação de 100 metros de grade de proteção(Evento Cultural Parque da Cidadania dia 
24/5/13)Locação de 01 gerador de energia 100 Kwa(Evento Cultural P arque da Cidadania 
dia 24/5/13)Locação de 01 piramide 4x4 mts (Evento Cultural Parque  da Cidadania dia 
24/5/13)Serviço de mão de obra para ligação eletrica(Evento Cultur al Parque da Cidadania 
dia 24/5/13)Locação de iluminação completa para show (Evento Cultu ral Parque da 
Cidadania dia 24/5/13)

2519 7846/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA PREGÃO 20/2011 -42.640,00 0,00 0,00Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, 
medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com 
pintura em látex dos painéis a cadaConfecção e instalação de novas  estruturas em 
madeira, medindo 4,5 x 3,0m, revestidas na parte frontal com chapa  de zinco lisa 
(espessura 0,50mm) e pés de 6m em viga 12 para fixação no chão, com 2 tra

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

906 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 200,55 0,00
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

907 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 20,55 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADOR (CEREST)

02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2812 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,82PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - TERRA

02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL

2972 144/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 79,00 0,00 0,00Switch 8 portas

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

1515 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 399,24 0,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES 
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.

2873 11068/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 179,82 0,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE ATENDER
MANDADO JUDICIAL  PROCESSO Nº 0004753-71.2012.8.26.0198 - ORDEM Nº 854/2012

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2499 173/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 668,04 0,00Carbonato de cálcio 600 mg + vitamina D3 200 UI c/ 60 compCicloben zaprina 5 mg  -
caixa 30 comprimidosSulfato de Glucosamina + Sulfato de Condroitin a - 1,5g + 1,2g -
caixa 30 comprimidos

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 4.072,29 0,00
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Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

2524 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 2.064,00 0,00Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbamazepina 20 mg/ml -
suspensão oralCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvão vegetal em pó 250 
gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFenobarbital 200 
mg/mlFluconazol 150 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgHepari na Sódica 5.000 
UI/ml - 5 mlHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbupro feno 300 
mgSulfato Ferroso 40 mgTimolol - Maleato 5,0 mg/g - sol. oft.Vitamina A + D -
gotasCiprofloxacino 500 mgIbuprofeno 600 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 
mlCarbomer 2 mg/gSinvastatina 10mgClonazepam 2,5mg/ml - sol oralClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml -
xaropeColagenase - cremeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlVitaminas do Complexo B

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL

1518 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 69,75 0,00Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar 
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo 
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, 
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas 
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do 
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de 
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher  descartável p/ refeição 
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em 
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá  constar impr esso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o s copos devem 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e 
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu ardanapo de 
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação  - pacote com 
50 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

2973 144/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 101,00 0,00 0,00
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Fonte para Monitor W1943CVFiltro de Linha para 5 tomadas

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2116 6760/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 10/2011 0,00 4.092,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 1.271,60 0,00Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
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gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC

02.05.21.10.302.1050.2050.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922.0131000 - SAÚDE–GERAL

2980 0/0 033.484.825/0001-88 7102 - CONSELHO NAC. SECRETÁRIOS MUNICIPA DISPENSA D /0 250,00 250,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NO XXIX CONGRESSO 
NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 4.714,05 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

2811 0/0 .   .   - 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE DISPENSA D /0 0,00 0,00 12,90PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - GLOBO

02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL

2522 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 86.544,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

823 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 121,56 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2974 498/2013 005.431.833/0001-20 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA DISPENSA D /0 2.089,85 0,00 0,00
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Cesta Básica 16 itens ( 03 kg açucar refinado, 5 Kg Arroz, 500 g c afé moído, 02 sardinha 
lata, 500 g farinha de mandioca fina, 02 kg feijão, 500 g fubá, 01  goiabada 300 g, 02 
macarrão com ovos 500 g, 02 oleo de soja 900 ml, 01 extrato tomate  520 g, 1 kg sal 
refinado, 01 biscoito recheado, 01 kg farinha de trigo, 02 leite e m pó 400 g, embalagem 
caixa de papelão).

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.25.15.451.0057.1057.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.06.25.15.451.0057.1057.44905242.0111000 - GERAL

2983 7445/2013 007.319.599/0001-70 7057 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREO CONVITE 20/2013 14.080,00 0,00 0,00Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mec anismo amortecedor e 
regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, molda do anatomicamente, 
com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à 
madeira e revestida com tecido. Demais características dimencionai s conforme NBR 
13962. Na cor AZUL ESCURO.Gaveteiro c/ 4 gavetas e rodízios (alt. 0,70 x larg. 0,50 x 
prof. 0,47) cor: azul melaninicoMesa de trabalho plataforma 4 luga res com 2 gavetas, 
sendo 2 frente e 2 verso, com 2,80x1,40 m, com opção , c om suport e pra CPU,balconete 
frontal e divisoria lateral. Estrutura única com calha central par a passagem, pés centrais 
com subidas de fios, confeccionada em aço com pintura eletro -estática á pó, cada posição 
vem com uma caixa de tomadas com 2 pontos de rede elétrica e 2 pontos de rede lóg

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL

2350 86/2013 005.134.979/0001-04 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA DISPENSA D /0 0,00 1.170,00 0,00Kit bomba  elétrica  (motoniveladora  Fiat allis  FG 140)

02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL

819 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 2.471,51 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 2.062,39 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2156 6/2013 060.222.999/0001-45 308 - A. J. FAGUNDES PECAS ME DISPENSA D /0 0,00 605,00 0,00

(Página: 122 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Jogo  de pastilha de freios  dianteiro (Moto fazer BFZ 3875)Jogo d e pastilha  freio  
dianteiro (Moto Fazer BFZ 3876)Jogo de pastilha de freio dianteiro  (Moto fazer BFZ 3878)
Jogo de pastilha de freio dianteiro (Moto fazer BFZ 3879)Bateria Y T x 7( Moto Fazer BFZ 
3878 )Bateria YT X 7( Moto Fazer BFZ 3879)Lâmpada de farol (Moto f azer BFZ 3878)
Lâmpada de farol ( Moto Fazer  BFZ 3879)Pneu dianteiro ( Moto fazer BFZ 3875)

02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

812 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 331,76 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL

818 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 355,36 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

02.06.28.15.451.1067.2067.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903988.0111000 - GERAL

2975 6218/2013 011.447.207/0001-25 5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD DISPENSA D /0 960,00 0,00 0,00Serviço de carro de som referente ao " Programa Habitacional de Ur banização da Pretoria" 
para os dias 10,11,12,13,14 e 15 de Junho de 2013, totalizando 24 horas ( 4 horas por dia).

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2650 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 5.312,00 0,00Fogão semi industrial, couraçado, com 4 bocas, com forno, bivolt e  com chama dupla de 
ferro fundido.Refrigerador Doméstico, 340 litros, bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905212.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2646 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 2.945,00 0,00Batedeira semi-industrial bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.07.29.08.244.0080.1080.44905233.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2651 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 -660,00 0,00 0,00
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Máquina Fotográfica Digital 14 Megapixels com cartão de memória de 4BG.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905233.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2940 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 660,00 0,00Máquina Fotográfica Digital 14 Megapixels com cartão de memória de 4BG.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905234.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2647 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 860,00 0,00Fragmentadora de Papel/CD/Cartão. Fenda 220mm, capacidade de 14,3 litros – bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905235.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2648 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 19.690,00 0,00Computador completo padrão PMFR, Intel Dual Core 4GB, HD 500GB, co m monitor LCD 
15,6Impressora Monocromática de alta velocidade profissional com rede.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.07.29.08.244.0080.1080.44905242.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2649 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 5.902,00 0,00Mesa escrivaninha cinza com 1,20m.Cadeira estofada fixa, cor: pret o.Arquivo de aço com 
4 gavetas, cinza, para pasta suspensa oficial.Rack para computador, completo.

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

814 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 1.483,79 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2667 54/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.147,40 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsMacarrã o tipo espaguete 
com ovos pacote 500grBatata palha embalagem 140gLeite condensado 3 95grCreme de 
leite 300grM aionese sabor tradicional - embalagem de 500grMolho de tomate tradicional 
embalagem 340grLeite integral longa vida, embalagem tetrapack 1000  ml.Bolo pronto 250 
grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor 
baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor 
milhoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateRefrigerante pet 2 litros tuti -frutiBolo pronto 250 
grs - sabor abacaxiSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosFermento em pó  
lata 250 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o 
produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento 
de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração 
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doBiscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Bolo pronto 250 g sabor 
baunilhaBolo pronto 250g sabor laranjaTorrada levemente salgada - embalagem 160gBolo 
lanche com recheio de baunilha - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 
unidadesBolo lanche com recheio de chocolate - embalagem com no mínimo 70 g 
contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de laranja - embalagem com no mínimo 70 
g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de morango - embalagem com no mínimo 
70 g contendo 02 unidadesGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
amoraGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor cerejaGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor framboesaGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor limãoGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor morangoGeleia sabor abacaxi - embalagem com aproximadamente 230 
gGeleia sabor goiaba - embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango -
embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor uva - embalagem com 
aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
abacaxiSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor melanciaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor uvaPate de atum com peso 
aproximado de 170 gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com 
peso aproximado de 170 gRefrigerante cola. Composto de agua, gasei ficada, sacarina, 
sendo permitido extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, ise nto de corantes 
artificiais, livre de sujidades, parasitas, larvas, acondiFígado b ovino em bife, congelado 
entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic os 
transparentes,Batata pré-frita congelada palito, embalagem de 400gCarne bovina patinho -
moídaFilé de peito de frango resfriadoFilezinho de frango empanado  embalagem 300 
gHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando  672 grs.Iogurte 
liquido embalagem 1000 ml - sabores variadosPão de queijo congelado com peso 
aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico 500  grs.Queijo 
Mussarela em peçaQueijo Prato em peçaSalsicha de Hot -Dog.Refrigerante guaraná. 
Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo pe rmitido de 0,02 a 0,2 
g de extrato de semente de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS

2665 58/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 980,34 0,00Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsLeite c ondensado 
395grCreme de leite 300grMolho de tomate tradicional embalagem 340 grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsMistura par a bolo 500 grs - sabor 
laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio -
embalagem 300 grsTempero completo sem pimenta 300gFermento em pó  lata 250 
grsBiscoito doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado á gua e sal embalagem 
de 400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coc o 500 grsPure de 
batata em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doBiscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Achoc olatado em pó, 
obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar 
e sal. Constituído de pó fino e homogêneo. Isento de soja ou farin ha, sujidades e 
materiBolo pronto 250g sabor morangoBolo pronto 250g sabor baunilh aChantilly Liquido 
1000mlBiscoito doce recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBi scoito doce 
recheado sabor baunilha com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com 
no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer sabor chocolate, isento de  gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
cacau em pó, amido, óleo de soja, sal,Biscoito doce tipo wafer sab or coco, isento de 
gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, estabBisco ito doce tipo wafer 
sabor morango, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, fari nha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óle o de soja, sal, esChá 
mate natural embalagem de 200gGelatina em pó embalagem com aproxim adamente 35 g 
- sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproxi mado de 170 
gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com peso aproximado 
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de 170 gCebola firme de primeira qualidadeApresuntado 1° qualidade  em peça.Carne 
bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em peçaSalsisha tipo ho t -
dog

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

826 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 209,82 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CONSELHO TUTELAR

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

2978 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 15.822,68 15.822,68 15.822,68RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS.

2979 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 26,85 26,85 26,85RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL 
RURAL

02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

2713 0/0 009.410.308-90 7069 - VALCIR BELLAN MARCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.365,15RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE PROCESSO 
Nº 10584/2012 DEVIDO REVISÃO DE IPTU DE AREA CONSTRUIDA.

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL

2523 3617/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 146.304,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
124.139,84 591.534,66 65.247,90

Movimentação do dia 11 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL

804 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 77,20
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

2991 1555/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 1.034,31 0,00 0,00Serviço para reserva de passagem aérea

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

787 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 653,37PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

805 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 449,25PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

2898 1771/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 279,80 0,00Forro pvc 7 mm branco (L 20 cm  x 0,80)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.097,06
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Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 313,50PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL

820 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 71,23 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

808 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 425,40PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE FINANÇAS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 414,46PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1159 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 7.530,34 0,00
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PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

801 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.042,44PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

800 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,84PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

912 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 12.331,66 0,00Pão francês 50gr

2147 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 2.128,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
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02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2413 108/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.733,60 0,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 1.103,68 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

905 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 608,97PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADOR

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.220,10PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE–GERAL

151 8996/2012 007.841.186/0001-50 6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS ( SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE ), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇ ÃO 
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

2990 280/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 1.394,78 0,00 0,00
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Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

2955 1711/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 62,36 0,00Bucha ferro galvanizado 3 x 1 1/2Niple galvanizado 2 1/2

02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL

2351 89/2013 052.018.330/0001-08 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT DISPENSA D /0 0,00 1.353,11 0,00RETENTOR  Código 75287623 (pá carre carregadeira  Fiat Allis FR 12 0.2)Rolamento  cod 
75287622 (pá carregadeira Fiat Allis  FR 120.2)Rolamento cod 75287 577 (pá carregadeira  
Fiat Allis  FR 120.02)Retentor   cod 7528120 (pá carregadeira Fiat  Allis FR 120.2)Anel cod. 
75287604 (pá carregadeira FiaT Allis Fr 120.0)Para -brisa  lado direito ( pá carregadeira  
Fiat Allis FR 120.2

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 447,31PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2989 82/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 92,16 0,00 0,00Refrigerante pet 2 litros Coca -colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros 
tuti-fruti

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA

2680 60/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 268,00 0,00
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HD 500GB Sata.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

2992 0/0 000.000.0  - 311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37 DISPENSA D /0 114.017,78 114.017,78 0,00CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS REFERENTE 
MÊS DE MAIO/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
116.539,03 142.529,56 7.349,90

Movimentação do dia 12 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.02.04.122.1006.2006.33903039.0111000 - GERAL

3013 299/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 428,00 0,00 0,00COXIM DO MOTOR(VIATURA DA GCM PLACA DBA 5922 E 5923 PLACA BVZ 0525 )
Coxim do motor traseiro BVZ 0525Rolamento traseiro(veiculo Ipanema  placa BVZ 0525)
Pivo (veiculo placa BVZ 0525)Jogo pastilha (veiculo placa BVZ 0525 )Rolamento dianteiro 
(veiculo placa BVZ 0525)Flexivel  (veiculo placa BVZ 0525)

3018 8993/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 405,00 0,00 0,00Alavanca de cambio GM (veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Cabo de embr eagem (veiculo 
Parati Placa CMW 0308)Cabo de abertura de capo  (veiculo Parati Pl aca CMW 0308)
Correia dentada  (veiculo Parati Placa CMW 0308)Bomba de água  (ve iculo Parati Placa 
CMW 0308)Kit rolamento traseiro (veiculo Parati Placa CMW 0308)Pas tilha de freio  
(veiculo Parati Placa CMW 0308)Disco de freio  (veiculo Parati Pla ca CMW 0308)

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903007.0111000 - GERAL

3004 8404/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 6.663,00 0,00 0,00
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Cesta Basica contendo onze itens( 01kg açucar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 01kg feijao, 500 g 
fuba, 500 g macarrao espaguete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo s oja 900 ml, 01 kg sal 
refinado, Bolacha Recheada, Bolacha Cram Craker) com embalagem.

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID
02.02.06.04.000 - Administração
02.02.06.04.122 - Administração Geral
02.02.06.04.122.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.06.04.122.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.06.04.122.0012.1012.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.06.04.122.0012.1012.44905235.0111000 - GERAL

3000 1762/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 370,00 0,00 0,00Monitor de LCD 18.5, resolução máxima: 1366 x 768@60Hz, brilho: 200 cd/m²

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL

2584 5704/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 0,00 70,00 0,00Etiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 3.300 unidadesEtiqueta ink -jet/laser 
tam 21,2x 38,2 mm A4 -caixa c/ 7.800 unidades

02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL

1322 3587/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 313,20Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500  ml. Composição: 
tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. 
Componente ativo: linear aLimpador multi uso, instantâneo, embalag em plástica de 500ml 
com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, 
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótul

02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL

154REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. DISPENSA D /0 0,00 179,00 0,00INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE"  OFICIAL DA 
PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 838,93
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Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.655,63PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL

3003 5707/2013 048.919.419/0001-78 4033 - ANTONIO CARLOS TERRA - ME DISPENSA D /0 5.800,00 0,00 0,00Demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 m m altura, com 
impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical  e horizontal com 
microserrilha lateral.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL

2042 47/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 0,00 258,00 0,00Papel sulfite branco alcalino, formato A4,  75g/m2 (pct c/ 500 fol has).

02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3044 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 11,96 11,96 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL

120 0/0 114.340.008-93 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA CONVITE 68/2011 0,00 2.800,00 0,00CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

2029 9368/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 97,35

(Página: 134 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3002 164/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 52,40 0,00 0,00Veda rosca 12 x 25 mBraço para chuveiro 40cm de alumínio

02.04.12.12.361.1025.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3001 164/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 491,80 0,00 0,00Chuveiro 220 voltsFita isolante 33 + 3 m de 20mFio cabo flexível 6 mm azul

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 674,71PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

788 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.242,85PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3022 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 47.448,62 47.448,62 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3008 8998/2013 057.574.725/0001-00 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - DISPENSA D /0 380,00 0,00 0,00
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Serviço de usinagem para retirada de parafuso quebrado no Microonibus Placa DJL 3183

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3015 1912/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 5.760,00 0,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

02.04.15.12.361.1037.2037.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2997 172/2013 048.920.631/0001-55 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ pa ra Emeb TELMA S. 
GARCIA

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3039 2033/2013 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00Contratação de empresa para instalação de 01 aparelho de ar condic ionado tipo Split HI 
Wall 30.000 btu/h na Emeb Vila Bela, incluindo instalação eletrica , mão de obra técnica, e 
todos materiais necessários para realização do serviço.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

3025 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 13.978,90 0,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

3026 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 17.306,95 0,00 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fubá de milho pré  cozido, obtido 
do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto,  cor, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isent o de sujidades, 
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.  cor amare la; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado ,.  IIngredientes, 
tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjericão. O 
molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o 
produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento 
de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração 
doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, ioda to de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo  sem pimenta. 
Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, cominho, orégan o, realçador de sabor 
glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

3027 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 60.523,02 0,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentraç ão da polpa de tomate 
por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionado s sem pele, sem 
semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fubá de milho pré  cozido, obtido 
do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto,  cor, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isent o de sujidades, 
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.  cor amare la; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado ,.  IIngredientes, 
tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjericão. O 
molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o 
produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento 
de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração 
doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá 
apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, 
sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, 
iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero 
completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manje ricão, cominho, 
orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa  desidratada. Não 
contem glúten. Acondiciona

3028 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 27.116,10 0,00 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentraç ão da polpa de tomate 
por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionado s sem pele, sem 
semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fubá de milho pré  cozido, obtido 
do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto,  cor, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isent o de sujidades, 
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.  cor amare la; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado ,.  IIngredientes, 
tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjericão. O 
molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o 
produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento 
de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração 
doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá 
apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, 
sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, 
iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero 
completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manje ricão, cominho, 
orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa  desidratada. Não 
contem glúten. Acondiciona

3029 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 7.511,85 0,00 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de s ódio, iodato de 
potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo
sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, co minho, orégano, 
realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidrat ada. Não contem 
glúten. Acondiciona

3031 8682/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 37.034,00 0,00 0,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

3032 8682/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 25.654,80 0,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

3033 8682/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 91.010,80 0,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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3034 8682/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 19.432,90 0,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

3040 8682/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 7.330,00 0,00 0,00Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPó para purê de batata instantâneo Ingredien tes: batata flocos 
desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal , sal, cebola e curcuma 
pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

3042 8682/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 20.098,00 0,00 0,00Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPó para purê de batata instantâneo Ingredien tes: batata flocos 
desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal , sal, cebola e curcuma 
pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

3048 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 23.200,00 0,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

3049 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 65.519,00 0,00 0,00
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Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

3050 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 20.830,50 0,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio
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02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

3019 188/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 476,00 0,00 0,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.19.27.812.1046.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL

3006 172/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA DISPENSA D /0 1.380,00 0,00 0,00Colchão de solteiro densidade D33 dimensão 78x2,88x17 cm

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2993 9585/2013 008.413.328/0001-41 7079 - ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA MATUTOS DISPENSA D /0 1.600,00 0,00 0,00Contratação de Show Artistico “Orquestra de Viola Caipira Matutos da Mantiqueira 
Joanopolis SP”, que será realizado no dia  16/06/2013 às 20 h no P arque da Cidadania, no 
evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

2994 9586/2013 009.430.238/0001-21 7080 - CARLOS EDUARDO TAFURI ME DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00Contratação de Show de Forro “Anderson Marques Banda e Ballet”, qu e será realizado no 
dia  16/06/2013 às 22h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 
2013” .

2995 9587/2013 004.955.454/0001-77 7081 - VC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00Contratação de Show Artistico “Banda SP Gaitta”, que será realizado no dia  14/06/2013 às 
22 h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

2996 9588/2013 010.218.219/0001-15 7083 - AJMA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00Contratação de Show Artistico “Joao Marcos e Alessandro”, que será  realizado no dia  
13/06/2013 às 22 h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

3038 9590/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA PREGÃO 20/2011 22.080,00 0,00 0,00Confecção e instalação de novas estruturas em madeira, medindo 4,5  x 3,0m, revestidas 
na parte frontal com chapa de zinco lisa (espessura 0,50mm) e pés de 6m em viga 12 para 
fixação no chão, com 2 tra

3043 9640/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 13/2013 124.510,00 0,00 0,00Locação de Palco 10 x 08 metrosLocação de Iluminação para palcoSer viços ligação 
ElétricaServiços de SegurançasLocação de FechamentoLocação de Grad e de 
proteçãoServiço telãoLocação de Gerador de 300kwaLocação de Portal  de 
entradaLocação de Sanitários homem/mulherLocação de Sanitários de deficienteLocação 
de Carro de somLocação de Som 4

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.05.21.10.302.0041.1041.44905233.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3023 1248/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 305,00 0,00 0,00
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Tripé universal de alumínio para filmadora, altura máxima de 1,57 cmPorta Banner -
pedestal retrátil com altura ajustável até 2,70 m, possui garras d e engate em cima e em 
baixo, produzido em aço carbono epintura a pó eletrostática na cor preta.

02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL

221 7585/2011 051.910.578/0001-16 3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.244,00PRESTACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM
REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO VARIAS AREAS DE PROFISSIONAIS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDIMENTO DE GRUPO DE MAES E ODONTOLOGIA 
ENCA

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024.0210061 - FEHIDRO

2998 233/2013 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA  MARIA POZZO- EPP DISPENSA D /0 6.563,09 0,00 0,00Sifão de pia flexivelAssento sanitário oval basico  brancoChuveiro  (ducha) 220 
VoltsGabinete para pia em aço, cor branca, medida 1,5 m, com duas portas e 
gaveteiroBarra de apoio para banheiro reta de aço inoxidável, medi da aproximada 
comprimento 0,90 m, diametro de tubo 31,75 mm e espessura 1,5 mm.L avatório de coluna 
em louça na cor branca

2999 233/2013 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA  MARIA POZZO- EPP DISPENSA D /0 247,90 0,00 0,00Maçaneta para porta tipo alavanca

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

3030 268/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 815,00 0,00 0,00Sonda de gastrostomia 20 FR com 2,0 cm de profundidade com botton

3041 8271/2013 058.426.628/0001-33 4691 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD DISPENSA D /0 9.500,00 0,00 0,00Equipo para uso esclusivo em bombas de infusao marca SAMTRONIC -ST550T2, para 
soluçoes fotossensiveis, com 220 cm de comprimento e prime de 14,5  ml e camera 
gotejadora flexivel com filtro de retençao de particulas de 15 mic rons, entrada de ar lateral 
com filtro bacteriologico de 0,2 microns e tampa, tubo conector, i ntermediario de silicone, 
injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça

02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

3014 3358/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 124,50 0,00 0,00Correia dentada  (corsa placa JFO 3930)Tensor de correia  (corsa placa JFO 3930)

3020 3357/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 505,00 0,00 0,00Volante direção (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Cilindro mestre d e freio (veiculo sprinter 
Placa DBA 5912)

3036 8781/2013 054.116.223/0001-48 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. DISPENSA D /0 307,18 0,00 0,00Pneu 165x70 – R.13 – novo, não remanufaturadoBico de válvula

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL

3005 253/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 1.185,00 0,00 0,00
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Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e 
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso 
geriátrico, no tamanho EG. Pacote 6 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL

3037 8781/2013 054.116.223/0001-48 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00Serviço de geometria (veiculo corsa JFO 3930)

02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL

165 3893/2008 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA DISPENSA D /0 0,00 0,00 203,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE 
CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.111,63PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

137 0/0 009.547.370/0001-18 6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME PREGÃO 25/2011 0,00 37.500,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (com fornecimento de mão de obra, insum os, 
materiais correlatos, acessórios, emissão de laudos quando exigid

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL

911 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 1.213,60 0,00Pão francês 50gr

02.06.25.15.451.1060.2060.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903970.0111000 - GERAL

3035 6214/2013 015.184.844/0001-07 7087 - DIEGO ANDERSON TAVARES DISPENSA D /0 436,00 0,00 0,00
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Colete em micropoliéster 100% poliéster com bolsos na frente, esta mpada em silk screen 
frente e costa, fechamento em zíper.Faixas azuis envolvendo faixa central que será em 
refletivo.Tamanho GColete em micropoliéster 100% poliéster com bol sos na frente, 
estampada em silk screen frente e costa, fechamento em zíper.Faixa s azuis envolvendo 
faixa central que será em refletivo. Tamanho GG.

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903017.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2679 8983/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 268,00 0,00HD 500GB Sata.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3011 8686/2013 016.650.377/0001-26 7076 - JUND TECH DIESEL LTDA- EPP DISPENSA D /0 2.443,53 0,00 0,00Eixo acelerador (Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Jogo de reparo fe chamento 
(Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Kit sapata e rolete(Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)
Mola escavadeira (Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Anel excentrico 13 l 
(Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Kit palhetas de aço (Retroscavade ira Maxion BPZ 
0295)Valvula dosificadora (Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Reparo da BBA 90 W 
(Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)Solenoide 900W(Retroscavadeira Ma xion BPZ 0295)
Cabessote 228L (Retroscavadeira Maxion BPZ 0295)

3012 9000/2013 052.018.330/0001-08 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT DISPENSA D /0 2.433,70 0,00 0,00Terminal cod 75219488 (Fiat Allis modelo FG 140)Retentor cod 70631 119 (Fiat Allis 
modelo FG 140)Tampa cod 75250719(Fiat Allis modelo FG 140)Rolament o cod 
70042877/199 (Fiat Allis modelo FG 140)Anel cod 70927714(Fiat Alli s modelo FG 140)
Retentor cod 70653820 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento cod 7068 0631/481 (Fiat Allis 
modelo FG 140)Retentor cod 70680615(Fiat Allis modelo FG 140)Eixo cod 70684820 (Fiat 
Allis modelo FG 140)Reparo cod 85804742 (Fiat Allis modelo FG 140) Termometro cod 
9M6316 (Fiat Allis modelo FG 140)Unha cod 2D5572 (Fiat Allis modelo FG 140)

02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3017 1164/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 978,00 0,00 0,00Gás de SoldaOxigenio IndustrialAcetileno -kg

02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

148 0/0 008.223.523/0001-09 6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD CONVITE 73/2011 0,00 6.430,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE

02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3007 8991/2013 067.385.922/0001-35 6560 - MECANICA POZZANI LTDA ME DISPENSA D /0 480,00 0,00 0,00
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Serviço de reparo completo na direção com mão de obra e peças incl uindo: cromo da 
ponteira de arrasto, jogo de reparo, lapidação do corpo orbitrol, lapidação placas 
bombeamento, teste na Pá carregadeira Fiat Allis

3009 8999/2013 017.337.985/0001-48 6834 - João Batista de Almeida Serralheria - ME DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00Serviço de reforma do chassi da moto niveladora Fiat Allis FG 140

3010 8986/2013 016.650.377/0001-26 7076 - JUND TECH DIESEL LTDA- EPP DISPENSA D /0 512,00 0,00 0,00Serviço de mão de obra para reparo completo na bomba injetora e tr oca de bicos injetores 
na Retroscavadeira Maxion BPZ 0295.

3021 1155/2013 017.308.364/0001-36 7086 - EDSON GOMES LAMBERT DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00Reforma do corpo da concha da Pá Carregadeira FR 120 Fiat Allis.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3016 3473/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 170,00 0,00 0,00Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Filtro de ar - Gol 
Placa DMN 6655Filtro de combustivel - Gol Placa DMN 6655

02.07.29.08.244.1069.2069.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903917.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3024 44/2013 009.081.950/0001-62 5336 - JOSE ERIVALDO DE FRANCA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00Conserto de ventilador de pedestal incluindo peças e mão de obra ( Secretaria de Ass 
Social)

02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

775 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 65,50 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.910,78PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

562 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.503,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA
DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO
PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

3047 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 84.338,65 84.338,65 0,00ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 1651/2012 - PARCELA 11/67.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
777.458,15 180.583,33 29.795,28

Movimentação do dia 13 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187.0111000 - GERAL

2863 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 397,88FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 
MAIO/2013

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903039.0111000 - GERAL

2630 8988/2013 016.529.389/0001-05 6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.370,00CAIXA DE DIREÇÃO REMANUFATURADA TRW - PLACA DBA 2050FILTRO DE 
COMBUSTÍVEL - PLACA DBA 2050FILTRO DE AR -  PLACA DBA 2050JOGO DE VELA -
PLACA DBA 2050JOGO DE CABO DE VELA - PLACA DBA 2050TAMPA DE 
DISTRIBUIDOR - PLACA DBA 2050ROTOR - PLACA DBA 2050LIMPEZA DOS BICOS 
INJETORES - PLACA DBA 2050LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO - PLACA DBA 2050

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187.0111000 - GERAL
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2865 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.084,83FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 
MAIO/2013

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903004.0111000 - GERAL

3056 9592/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD PREGÃO 6/2013 3.883,00 0,00 0,00Cota de Gás P13.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 322,66 322,66Prestação de serviço para publicação de editais

2323 8365/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 27,86 27,86Serviço de correio com envio de telegrama com  confirmação

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

180 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 2.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

3057 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 526,94 526,94 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL

35 5397/2008 234.882.048-04 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 781,97LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 
03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3058 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 1,60 0,00 0,00
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 551,25 551,25Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903948.0111000 - GERAL

2636 0/0 004.583.245/0001-40 7059 - ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BR DISPENSA D /0 0,00 0,00 294,00PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL PARA 
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3061 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 4,37 4,37 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

178 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 4.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2029 9368/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 101,55 101,55Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

2391 0/0 161.060.518-79 6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS OUTROS/NÃO /0 -2.489,76 -2.489,76 -2.489,76SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM REFEIÇOES, 
TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGENS Á SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3053 195/2013 002.977.339/0001-78 293 - WALDIR GALERA ME DISPENSA D /0 5.450,00 0,00 0,00Papel sulfite branco alcalino, formato A4,  75g/m2 (pct c/ 500 fol has).

02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.672,69
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

801 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 306,82 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL

3062 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 909,33 909,33 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

758 0/0 009.257.571/0001-80 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 53.989,60TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL

761 0/0 009.257.571/0001-80 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 41.021,68TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

179 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 2.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

149 0/0 005.157.236/0001-50 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C CONVITE 62/2011 0,00 0,00 6.637,80TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 116/2011.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1135 7586/2011 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 156,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 41,44Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1949 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 6.809,70Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
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madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

1950 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 1.669,70Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

2127 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 35.082,37Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2128 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 20.225,68Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
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porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2129 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 8.340,78Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes
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2415 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 175,80Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, 
contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em 
saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), 
cebola, manjericão, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato  monossodico, 
cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 316,44Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
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refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 210,96Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 158,22Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2419 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 105,48
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2420 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 52,74Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2421 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 35,16
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

3051 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 23.341,30 0,00 0,00Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 
01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho 
e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida, firme 
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de 
resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana  prata em pencas de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme  e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. 
ABatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. 
Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões 
de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conf ormação uniformes, 
devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de orig em física ou mecânica 
(rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madei ra, pesandoBeterraba 
de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermid ades, material terroso e 
umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. 
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,  cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos 
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, 
compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d esenvolvida. 
Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de 
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primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem 
desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando 
aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de  primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, 
pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de 
sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, 
reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira  qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho 
liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com  polpa firme e 
intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo  macarrão de boa 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  manuseio e 
transporte.Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujida des, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa 
firme e intacta. Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira  qualidade, tamanho e 
coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e 
intactaI, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporteCouve 
manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e 
umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de  resíduLimão tahiti 
fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas.Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido  e maduro, com 
polpa firme e int

3052 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 4.533,80 0,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3060 0/0 005.634.520/0001-70 6424 - LIGA PAULISTA DE HANDEBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00
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REFERENTE TAXAS DE ARBITRAGENS PARA JOGOS DA DIRETORIA DE 
ESPORTES.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903007.0111000 - GERAL

2325 98/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,70Lanche de metro com recheio sortidoMini pão de queijoMini carolina  recheadaRefrigerante 
pet 2 ltros - variados

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,41PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3054 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 3,94 3,94 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187.0131000 - SAÚDE–GERAL

2862 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 31.153,99FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 
MAIO/2013

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

1515 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 0,00 1.106,17
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES 
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL

1518 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 0,00 69,75Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar 
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo 
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, 
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas 
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do 
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de 
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher  descartável p/ refeição 
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em 
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá  constar impr esso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o s copos devem 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e 
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu ardanapo de 
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação  - pacote com 
50 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL

1152 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 65,50 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.06.25.15.451.1059.2059.31901187.0111000 - GERAL

2861 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.861,09FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 
MAIO/2013

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.25.15.451.1060.2060.33903028.0111000 - GERAL

2457 9015/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00
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Bota de borracha até a virilha nº 39 - cor pretaBota de borracha até a virilha nº 40 - cor 
pretaBota de borracha até a virilha nº 41 - cor preta

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2633 8985/2013 058.805.466/0001-44 4711 - PEFIL COMERCIAL LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 782,00PINO - 85803194ARRUELA - 10523211ANEL - 85803195RETENTOR - 81834073JUNTA -
81845713DISCO - 86529646DISCO - 81874478ANEL - 81875252ANEL - 81875253ANEL -
83417133ANEL DE BORRACHA - 80236535JUNTA - 80271233PINO -
83947107CRUZETA - 9968410

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3059 0/0 062.577.929/0001-35 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DISPENSA D /0 20.000,00 0,00 0,00REFORÇO DA NE.153 - SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA PARA CESSÃO DE 
INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DE PREVISÃO DA 
QUANTIDADE DE MULTA INCLUIDAS NO SISTEMA.

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903923.0111000 - GERAL

3055 9692/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 13/2013 800,00 0,00 0,00Locação de Som 2

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2864 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 201,21
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FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 
MAIO/2013

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

176 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 1.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2657 59/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,86Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsLeite c ondensado 
395grMolho de tomate tradicional embalagem 340grBiscoito doce sem recheio maisena 
embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentrado, isentos  de pel es e sementes, 
acondicionado em recipiente resistente,  vedado, hermeticamente e limpo, com tampa à 
vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem tet rapack 1000 
ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura 
para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateChá de erva 
mate queimado caixa de 200g.Biscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 embalagens 
multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio - embalagem 300 
grsTempero completo sem pimenta 300gFermento em pó  lata 250 grsBi scoito doce tipo 
maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gBiscoito doce 
sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsPure de bata ta em pó 500 grsOvos 
de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado 
cream cracker embalagem de 400g.Achocolatado em pó, obtido pela mi stura de cacau em 
pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar e sal.  Constituído de pó fino e 
homogêneo. Isento de soja ou farinha, sujidades e materiBolo pront o 250g sabor 
morangoBolo pronto 250g sabor baunilhaBiscoito doce recheado sabor  chocolate com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor baunilha com no mínimo 14 0 gBiscoito doce 
recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer  sabor chocolate, 
isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal,Bis coito doce tipo wafer 
sabor coco, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha  de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de  soja, sal, estabBiscoito 
doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura trans. Ingredient es: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal, esGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
uvaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor cajuSardinha em 
conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate de g alinha com peso 
aproximado de 170 gCebola firme de primeira qualidadeApresuntado 1 ° qualidade em 
peça.Carne bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em 
peçaSalsisha tipo hot - dogChá mate natural embalagem de 200g
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2664 55/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.224,99Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Pão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 300 grs.P ão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsCreme de Amendoim, embalagem de 250 
grsMacarrão tipo espaguete com ovos pacote 500grBatata palha embal agem 140gLeite 
condensado 395grCreme de leite 300grMaionese sabor tradicional - embalagem de 
500grMolho de tomate tradicional embalagem 340grCatchup frasco 400 grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Bolo pronto 250 grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs - sabor 
laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateMistura para bolo 500 grs- sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateGeléia 
sabor morango 230 grsChá de erva mate queimado caixa de 200g.Refri gerante pet 2 litros 
laranjaRefrigerante pet 2 litros tuti -frutiBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBiscoito doce 
rosquinha de coco sem recheio - embalagem 300 grsFermento em pó  lata 250 grsBiscoito 
doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal em balagem de 
400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 5 00 grsPure de batata 
em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesBiscoito salgado 
cream cracker embalagem de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBolo  pronto 250g 
sabor laranjaBiscoito doce recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce 
recheado sabor baunilha com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor coco com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140  gBiscoito doce 
tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes:  açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó , amido, óleo de soja, 
sal,Biscoito doce tipo wafer sabor coco, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, estabBiscoito doce tipo wafer sabor limão, isen to de gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, estaBiscoito doce tipo wafe r sabor morango, isento 
de gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriqueci da com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, es Bolo lanche com recheio 
de baunilha - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com 
recheio de chocolate - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche 
com recheio de laranja - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo 
lanche com recheio de morango - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 
unidadesChá mate natural embalagem de 200gGelatina em pó embalagem  com 
aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor framboesaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
limãoGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoGelatina em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor uvaGeleia sabor goiaba - embalagem 
com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango - embalagem com aproximadamente 
230 gGeleia sabor uva - embalagem com aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g 
- sabor laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor melanciaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproxi mado de 170 
gPate de presunto com peso aproximado de 170 gRefrigerante guaraná . Composto de 
extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido de 0 ,02 a 0,2 g de extrato 
de semente de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,Refrigerante cola. 
Composto de agua, gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 
corante, caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujida des, parasitas, larvas, 
acondiApresuntado 1° qualidade em peça.Carne bovina patinho - moídaHamburguer de 
carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Pão de  queijo congelado 
com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plá stico 500 
grs.Queijo Mussarela em peçaRequeijão cremoso em bisnaga de 400 gr sSalsicha produto 
cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, 
sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido 
da emu

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.07.33.08.244.0085.1085.33903025.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA
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2505 61/2013 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 275,00Fotocondutor para impressora DCP 8080 DN- broer ( Secretaria de Ass.e Desenv. Social)

02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

177 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
56.964,52 330,46 229.639,65

Movimentação do dia 14 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

883 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 0,00 4.573,20Pão francês 50gr

02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

2627 110/2013 001.089.802/0001-82 6205 - LCL COMERCIO DE ALVOS  LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 565,50Alvo silhueta colt com garrafão cinza, dimensão: 80 X 55 cm em pap el cartãoObreia 
autoadesiva azulObreia autoadesiva amarelaObreia autoadesiva verde Obreia autoadesiva 
vermelhaObreia autoadesiva cinzaObreia autoadesiva pretaObreia autoadesiva branca

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

122 0/0 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT PREGÃO 12/2012 0,00 83,95 0,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO 
LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 
OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.

2991 1555/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 1.034,31 0,00Serviço para reserva de passagem aérea

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 163,17 0,00
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

909 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 0,00 852,85Pão francês 50gr

2953 9173/2013 008.528.442/0001-17 4472 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 7/2013 0,00 5.016,00 0,00Leite integral longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml. Apresentaç ão em caixa de 
papelão com 12 unidades protegida com filme plástico, com data de validade superior a 3 
meses.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2527 5026/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 698,60Luminária  de teto  com reator para lâmpada fluorescente  ( 2 lamp x 40 v)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2323 8365/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 417,90 417,90Serviço de correio com envio de telegrama com  confirmação

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

2495 8399/2013 074.423.765/0001-70 5452 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,00Serviço de troca de segredo fechadura  de porta  5 chavesServiço t roca segredo de pado  
com 3 chavesServiço de troca  de segredo  de fechadura  e gavetaSe rviço  de troca de 
segredo de fechadura de gavetacom 2 chavesCopia de chave tetraCopi a de chave 
yaleCopia  de chave porta  de aço  dupla

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL

2481 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 29,06 0,00
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REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 781 REF. AO PGTO DE AGUA E ESGOTO -
SABESP / DIRETORIA JURÍDICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL

2402 0/0 161.060.518-79 6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS OUTROS/NÃO /0 -83,17 -83,17 -83,17AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE, E 
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E 
URGENTE.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3058 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 1,60 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 493,65 493,65Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903948.0111000 - GERAL

3069 0/0 000.860.128/0001-25 7112 - CIAP - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM DISPENSA D /0 590,00 590,00 0,00PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  Á 
DISTANCIA PARA FUNCIONARIO DESTA DIRETORIA.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

3068 0/0 161.060.518-79 6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 2.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM 
REFEIÇOES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE AGENTES PÚBLICOS Á SERVIÇO DA 
MUNICIPALIDADE

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2486 2001/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 2.119,00 0,00
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Toner compatível Color Laser Jet CC530A - PretoToner compatível Color Laser Jet 
CC531A - CianoToner compatível Color Laser Jet CC532A - AmareloToner compatível 
Color Laser Jet CC533A - Magenta

02.04.12.12.361.1025.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2472 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 2.379,27 0,00REFORÇO NE.158 - TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TECNICA E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA .

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 80,70 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 595,29 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 94,25 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2100 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00
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Telha brasilit 2,44 x 0,90Tábua 2m comp. x 30cm larg.Rejunte para PiaTelha 
portuguesaTelha RomanaTelha FrancesaCotovelo azul ¾"   90°Bucha Pl ástica 
6mm.Torneira bica Móvel 3/4Parafuso 6 mm Cabeça SextavadaParafuso para Fixação de 
Vaso sanitário

2102 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 213,00 0,00Lamina de serra 24 DPassa fio alma aço 20 mtsDisco de Makita para concretoFita isolante 
33 + 3 m de 20m

02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2103 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 86,00 0,00Alicate rebitador 4 pontasCadeado N° 40.

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

765 0/0 010.835.026/0001-03 5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 106.061,70TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL

763 0/0 010.835.026/0001-03 5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 138.330,00TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL 
NECESSÁRIOS PP.031/2011

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2920 1910/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.792,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

2921 1909/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.432,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

158 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 1.230,00 0,00TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

2129 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 37,24 0,00
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2151 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 10.748,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 654,90 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
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parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

2148 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 17.103,40 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2149 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 2.218,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa
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2150 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 2.642,10 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2926 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 26.586,35 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2927 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 105.145,50 0,00
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2917 271/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.496,00 0,00Kit lanche contendo: 02 lanches pão frances com presunto e queijo,  01 suco de fruta 
embalagem 200 ml

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3067 0/0 005.634.520/0001-70 6424 - LIGA PAULISTA DE HANDEBOL DISPENSA D /0 2.540,00 2.540,00 0,00REFERENTE 2ª  PARCELA DO CAMPEONATO DA LIGA PAULISTA DE HANDENBOL 
PARA EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES.

3070 0/0 046.482.840/0001-39 6634 - PREFEITURA MUN. EST. BALN. CARAGUA DISPENSA D /0 1.080,00 1.080,00 0,00INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS DE 
CARAGUATATUBA/SP 2013 PARA EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL

2092 3843/2013 007.003.503/0001-60 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO D DISPENSA D /0 0,00 490,00 0,00
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Toner HP laser P 1606 DN - 78A, Cor Preto, Compatibilidade Laserjet P1606DN, 
M1536DNF MFP, Rendimento Médio de 2,100 Impressões com 5% de Cobertura. Tipo Alto 
rendimento, novo, original, não remanufaturado, não recondicionado e não reciclado.

02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2995 9587/2013 004.955.454/0001-77 7081 - VC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00Contratação de Show Artistico “Banda SP Gaitta”, que será realizado no dia  14/06/2013 às 
22 h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAUDE DA MULHER

357 0/0 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME PREGÃO 23/2009 0,00 28.486,50 0,00TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

145 7173/2008 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. PREGÃO 15/2008 0,00 3.194,40 0,00TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.

159 0/0 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME PREGÃO 23/2009 0,00 4.013,40 0,00TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.

2908 1028/2013 006.024.845/0001-01 7068 - MMC Iguassu Viagens Ltda DISPENSA D /0 0,00 1.160,00 0,00Contratação de serviço de hospedagem

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

910 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 0,00 769,97Pão francês 50gr

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

140 0/0 004.148.921/0001-57 1929 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESP TOMADA DE 7/2011 0,00 38.789,10 0,00TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 096/2011.

146 7173/2008 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. PREGÃO 15/2008 0,00 21.570,00 0,00
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TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.

147 9974/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. DISPENSA D /0 0,00 17.820,00 0,00TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 074/2009.

181 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 2.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

2515 3144/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.483,00Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 
7217.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL

2677 1708/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.760,00Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. Bloco de concreto 
14x19x39 cm

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL

968 1362/2013 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A DISPENSA D /0 0,00 43.500,00 0,00Óleo diesel S 10Gasolina comum.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2037 8956/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.494,87AMORTECEDORES DIANTEIROS( VEÍCULO SAVEIRO PLACA DBA 5908)Porca da 
lamina motoniveladora Fiat Allis FG 140KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO( VEÍCULO 
SAVEIRO PLACA DBA 5908)Kit amortecedor traseiro ( Saveiro DBA 5908  )Coxim  
amortecedor  dianteiro ( Saveiro DBA 5908 )Mola  dianteira ( Savei ro DBA 5908 )Mola 
traseira ( Saveiro placa  5908 )Coxim motor(veiculo placa DBA 5908 )Coxim câmbio ( 
Saveiro DBA 5908 )Bucha  da barra de direção ( Saveiro DBA 5908 )R olamento  roda 
dianteira ( Saveiro DBA 5908 )Rolamento  da  roda traseira ( Savei ro DBA 5908 )Pivô ( 
Saveiro 5908 )Terminal de direção ( Saveiro DBA 5908 )Pastilha de freio (Saveiro DBA 
5908 )Cilindro  de roda  traseira ( Saveiro 5908 )Lona de freios  ( Saveiro 5908)Filtro de 
óleo ( saveiro Placa 5908 )Filtro de ar ( Saveiro DBA 5908 )Filtro  de combustível ( Saveiro 
5908 )

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234.0111000 - GERAL
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2488 6213/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 -0,01 0,00 0,00Escada de alumínio dobrável de 13 degraus em 103x4

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2646 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 2.945,00Batedeira semi-industrial bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.07.29.08.244.0080.1080.44905233.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2940 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 660,00Máquina Fotográfica Digital 14 Megapixels com cartão de memória de 4BG.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905234.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2647 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 860,00Fragmentadora de Papel/CD/Cartão. Fenda 220mm, capacidade de 14,3 litros – bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.07.29.08.244.0080.1080.44905242.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2649 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 5.902,00Mesa escrivaninha cinza com 1,20m.Cadeira estofada fixa, cor: pret o.Arquivo de aço com 
4 gavetas, cinza, para pasta suspensa oficial.Rack para computador, completo.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
6.626,82 354.172,87 281.761,07

Movimentação do dia 17 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
02.01.01.04.122.1004.2004.33903047.0111000 - GERAL

2531 5852/2013 014.474.891/0001-22 6773 - SINAL DIGITAL- COMERCIO DE ELETROE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.294,00
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Pacote  ofice profissiona 2013 FPP 266 -16203 com midia

02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

2321 5914/2013 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M DISPENSA D /0 0,00 560,00 0,00Insulfilm com colocação

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

122 0/0 009.317.987/0001-47 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT PREGÃO 12/2012 0,00 0,00 13.869,00CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO 
LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 
OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

790 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 92,71 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615.0111000 - GERAL

2902 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 875,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2903 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 175,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2904 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.750,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2905 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.375,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2906 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 875,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL

2886 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.421,10
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RECOLHIMENTO SEPREV (FALTAS) DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL

3087 0/0 199.963.388-19 6103 - RONALDO GOMES GONÇALVES DISPENSA D /0 623,31 623,31 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3089 0/0 218.333.168-27 7119 - SILVIO ALVES JUNIOR DISPENSA D /0 2.716,82 2.716,82 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

2876 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 101.285,99RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

2606 1765/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.214,52Pão francês 50grPresunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaBiscoito t ortinha 160 grsSuco de 
fruta pronto -TP 1000ml.Refrigerante pet 2 ltros - variadosBolo sem recheio (laranja, 
chocolate, cenoura, coco, abacaxi)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

2669 55/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 71,80Filtro de linha 5 tomadas bivoltEstabilizador 300VA Monovolt 115V,  Potência Máxima 
300VA, Tensão de Entrada 115V, Tensão de Saída 115V, Freqüência No minal de Rede 
2,61A, Variação Máxima de Entrada 115V, Faixa de Regulação Para 11 5V de 89 a 141V e 
para 220V de 176 a 264V, Regulação de Saída 115V, Número de Tomada s 4 tomadas 
elétricas, Leds Indicadores Sim, Gabinete Sim.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL

2692 0/2013 008.314.044/0001-06 6906 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS L CONVITE 17/2013 0,00 0,00 39.600,00Aquisição de licença de solução de colaboração e mensageria corpor ativa, bem como 
prestar os serviços associados de ativação, configuração, treiname nto, suporte e 
manutenção para período de 12 (doze) meses.Treinamento presencial para o gestor da 
licença de solução de colaboração e mensageria corporativa, incluindo todas as despesas

2856 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 8.446,24INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE
USO POR MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA, DESTINADA 
Á VARIAS SECRETÁRIAS CONFORME CONTRATO 016/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903912.0111000 - GERAL

2473 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 2.670,94 0,00
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REFORÇO NE.157 - TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TECNICA E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA .

2613 1764/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.750,00Locação de som tipo (02 caixas amplificadoras 300W, 02 monitores, 01 mesa de som 6 
canais, 01 aparelho de CD1) para palestra aos servidores que serão  realizadas nos dias 
23,24,03,04,05 de Junho de 2013 no Centro Cultural.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 344,59 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3076 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 7.430,87 7.430,87 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - RAMAIS

3077 0/0 003.498.897/0002-02 3478 - A. TELECOM S.A. DISPENSA D /0 2.116,02 2.116,02 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - A TELECOM

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

157 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 1.298,33 0,00TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903901.0111000 - GERAL

2643 0/0 005.329.957/0001-08 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L DISPENSA D /0 0,00 0,00 563,09SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES
NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO Nº 012/2013.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL

3073 0/0 161.060.518-79 6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 1.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL

2857 0/0 050.735.505/0001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 8.393,84
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INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE
USO POR MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA, DESTINADA 
Á VARIAS SECRETÁRIAS CONFORME CONTRATO 016/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3080 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 5,23 5,23 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3084 0/0 313.689.098-17 7116 - JOSILENE GERALDO DA SILVA DISPENSA D /0 2.008,32 2.008,32 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3085 0/0 322.587.148-69 7117 - MAGNA RIBEIRO DE JESUS DISPENSA D /0 659,81 659,81 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

3090 0/0 263.352.858-94 7120 - TATIANA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 2.183,21 2.183,21 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2880 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 66.258,99RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.13.12.365 - Educação Infantil
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2881 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 60.557,21RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2882 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.677,35
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RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3083 0/0 177.519.568-60 7115 - GILBERTO DIVINO DELLA TORRE DISPENSA D /0 1.054,06 1.054,06 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2883 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 32.199,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3081 0/0 363.630.408-92 7114 - ARTHUR DA SILVA FERNANDES DE PAULA DISPENSA D /0 549,04 549,04 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3082 0/0 168.148.478-17 6732 - CLAUDIA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA DISPENSA D /0 978,26 978,26 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3091 0/0 009.568.838-26 7121 - VILMA DA SILVA PEDROSO PIRES DISPENSA D /0 708,33 708,33 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2884 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 61.836,86RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3078 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 181,65 181,65 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3079 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 216,31 216,31 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3088 0/0 284.514.168-88 7118 - ROSANA GONÇALVES OLIVEIRA DISPENSA D /0 832,57 832,57 0,00
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VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2885 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 39.032,70RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.15.12.361.1037.2037.33903019.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2470 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 2.028,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1783 0/0 011.012.043/0001-03 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO 16/2011 0,00 0,00 43.800,00TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA 
MERENDA ESCOLAR.

2909 158/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.659,00Contratação de serviço de hospedagem

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1853 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.458,24Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
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cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1854 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 592,28Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1860 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 5.332,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1861 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 4.449,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 460,50Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1797 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 952,41Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1849 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 644,80
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo
sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, co minho, orégano, 
realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidrat ada. Não contem 
glúten. Acondiciona

1851 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.959,18Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona
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1852 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 221,58Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1856 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 815,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

1857 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 2.607,50Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
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integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1859 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.058,40Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

1862 5730/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 4.588,92Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta 
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, 
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para  refresco, composto de 
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, 
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido 
para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante 
inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com 
vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de 
fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de 
morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, 
polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes 
artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata 
instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, 
gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

1937 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 2.470,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2414 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 5.628,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2609 138/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.020,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.19.27.812.1046.2046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903963.0111000 - GERAL

2490 202/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 657,00Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3072 0/0 041.972.708-60 7110 - IVAN MARTINS DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 7.978,50 7.978,50 0,00CUSTEAR GASTOS DE ATLETAS DA DIRETORIA DE ESPORTES NOS JOGOS 
REGIONAIS , NA CIDADE DE CARAGUATATUBA -SP NO PERÍODO DE 02 À 14 DE 
JULHO DE 2013.

02.04.19.27.812.1046.2046.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.44905204.0111000 - GERAL

1792 9/2013 001.286.781/0001-95 6838 - AMV.COM.PROM.EVEN.ESPORT.E ARBIT.L DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.460,88
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Banco de Wells fixo em mdf. Utilizado na avaliação física como um teste de flexibilidade 
para medir amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e  pernas.Cronometro 
digital oficialAparelho de pressão de pulso digitalFita antropomet rica com trava de 02 
metrosAdipômetro clinico cientifico digital para Medição de Massa de Gordura ou 
Adiposidade (Tipo Prime Vision)Fleximetro para avaliar flexibilida de. Características: 
pendular gravitacional, campo de uso: de 0º a 360º,  resolução: es cala dupla em graus, 
tolerância: +/- 0,1º em 360º.Balança Antropométrica digital adulto.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2113 6780/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 0,00 750,00Locação de Som 2

2994 9586/2013 009.430.238/0001-21 7080 - CARLOS EDUARDO TAFURI ME DISPENSA D /0 0,00 1.100,00 0,00Contratação de Show de Forro “Anderson Marques Banda e Ballet”, qu e será realizado no 
dia  16/06/2013 às 22h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 
2013” .

2996 9588/2013 010.218.219/0001-15 7083 - AJMA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00Contratação de Show Artistico “Joao Marcos e Alessandro”, que será  realizado no dia  
13/06/2013 às 22 h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL

3086 0/0 215.624.188-07 5766 - PRISCILLA RODRIGUES BASTOS DISPENSA D /0 2.241,37 2.241,37 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2877 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 124.680,18RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2096 152/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 710,34
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Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 
200 mlClorexidina alcoólica 2% - 100 ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 7.033,45Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

2524 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 3.737,44Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbamazepina 20 mg/ml -
suspensão oralCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvão vegetal em pó 250 
gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFenobarbital 200 
mg/mlFluconazol 150 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgHepari na Sódica 5.000 
UI/ml - 5 mlHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbupro feno 300 
mgSulfato Ferroso 40 mgTimolol - Maleato 5,0 mg/g - sol. oft.Vitamina A + D -
gotasCiprofloxacino 500 mgIbuprofeno 600 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 
mlCarbomer 2 mg/gSinvastatina 10mgClonazepam 2,5mg/ml - sol oralClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml -
xaropeColagenase - cremeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlVitaminas do Complexo B

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2091 140/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00Frasco  para  alimentação enteral 300 ML

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2507 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 5.762,00Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintét ica, composto de 
mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento 
aproximadamente, monofilamentar com agulha corFio cirúrgico estéri l inabsorvível, 
biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no  diâmetro 4.0 (quatro-
zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar co m agulha cFio 
cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética,  composto de mononylon 
preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, 
monofilamentar com agulha corLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em 
látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, 
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 7.5, 
confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, 
formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica 
estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa 
elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, 
textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confec cionada em látex 
natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, 
aveludadas internamente, punho longo, antiderrLuva de latex para p rocedimento, tamanho 
pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, 
textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo , antideVaselina 
Liquida - 1000mlDetergente Enzimatico 5 Enzimas – 1000ml

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 5.800,00
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Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC
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02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

2899 5149/2013 010.706.368-94 7082 - MARCIO ANTONIO MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.325,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

2900 0/0 009.826.778-71 7084 - LÚCIA MARIA GUARINI MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.325,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

3075 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 177,32 177,32 177,32PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - EMBRATEL

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

2673 222/2013 007.412.900/0001-95 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.284,00Contratação de serviço da empresa  para mudança ramal telefonista , instalação  de 
ramais  setor  de manutenção w administração , instalação  placa a tedimento digital e 
conserto da mesa , operadora (OP1610i) circuitode recepção ,teclado e limpeza

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2878 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.074,32RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

2879 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.573,03RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.24.15.451.1058.2058.33903026.0111000 - GERAL

1284 360/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,96
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Carregador com 04 pilhasPilhas Regarregável - AA com 2 unidades

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903042.0111000 - GERAL

2512 1703/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,48Cola compound. Adesivo estrutural, base epóxis - embalagem de 1 kgAlavanca de ferro 
1,50 metroPeneira aro 55 cm areia

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2331 85/2013 010.964.225/0001-11 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 669,90Conserto  de mangueira de 1" (Escavadeira Hidraulica  FX 215)Conse rto de mangueira 1" 
1/4 ( Escavadeira  Hidraulica FX  215 )Conserto de mangueira 1" (Retro Escavaddeira  Fiat 
Allis )

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

153 0/0 062.577.929/0001-35 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DISPENSA D /0 0,00 9.894,20 0,00PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO 
DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO 
DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA 
ROCHA/SP.

172 6922/2012 071.832.679/0001-23 1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO DISPENSA D /0 0,00 5.611,05 0,00PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE 
TERRENO LOCALIZADA Á RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, 
DESTINADA Á INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 
058/PGP/2000

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL

2696 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 23,55
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PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2650 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 5.312,00Fogão semi industrial, couraçado, com 4 bocas, com forno, bivolt e  com chama dupla de 
ferro fundido.Refrigerador Doméstico, 340 litros, bivolt.

02.07.29.08.244.0080.1080.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.29.08.244.0080.1080.44905235.0250046 - CONVENIO SMAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2648 4760/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA CONVITE 14/2013 0,00 0,00 19.690,00Computador completo padrão PMFR, Intel Dual Core 4GB, HD 500GB, co m monitor LCD 
15,6Impressora Monocromática de alta velocidade profissional com rede.

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

913 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 0,00 6.216,00Pão francês 50gr

02.07.29.08.244.1069.2069.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3071 0/0 068.165.408-24 7113 - ISRAEL DA SILVA BUENO OUTROS/NÃO /0 5.000,00 5.000,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE 
PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DA ECONOMINA POPULAR E 
SOLIDÁRIA.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

214 10525/2012 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 4.564,93 0,00
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS 
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA 
CRIANÇA DE ATÉ 11 AN

217 14267/2011 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 5.360,00 0,00TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA

213 10525/2012 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 4.000,00 0,00CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS 
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA 
CRIANÇA DE ATÉ 11 AN

02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2668 53/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 632,48Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasMargarina com sal e sem gor dura trans, teor de 
lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, podendo conte r vitaminas e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios.C afé em pó pacotes de 
500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, co m selo abic. 
composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 1 0 kcal, carboidratos 
menor que 1gPão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 300 gr s.Pão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsLeite condensado 395grMolho de t omate tradicional 
embalagem 340grBiscoito doce sem recheio maisena embalagem de 400 grsLeite integral 
longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequi lho 500 grsMistura 
para bolo 500 grs - sabor laranjaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabo r 
cajuMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio -
embalagem 300 grsTempero completo sem pimenta 300gBiscoito doce ti po maria 
embalagem de 400 grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gB iscoito doce sem 
recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsOvos de galinha branco - embalagem 
com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado cream  cracker embalagem 
de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBolo pronto 250g sabor bauni lhaBiscoito doce 
recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado  sabor baunilha 
com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito 
doce tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredie ntes: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal,Biscoito doce tipo wafer sabor coco, isento de gordura t rans. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, estabBiscoito doce tipo wafer sabor morango, is ento de gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, esSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso 
aproximado de 170 gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com 
peso aproximado de 170 gQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em pe çaSalsicha de 
Hot-Dog.

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS

2663 56/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 770,29
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Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesPã o tipo bisnaguinha 
tradicional. Embalagem com 300 grs.Pão de forma tradicional, embal agem com 500 
grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grMolho de tomate tradi cional embalagem 
340grBiscoito doce sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato  de tomate 
concentrado, isentos  de peles e sementes, acondicionado em recipi ente resistente,  
vedado, hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 34 0 g.Leite integral 
longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml.Bolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 
grs - sabor chocolateChá de erva mate queimado caixa de 200g.Biscoito s algado, tipo 
aperitivo 156g  c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor 
abacaxiFermento em pó  lata 250 grsBiscoito doce tipo maria embala gem de 400 
grsBiscoito salgado água e sal embalagem de 400gOvos de galinha br anco - embalagem 
com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doBiscoito salgado cream  cracker embalagem 
de 400g.Bolo pronto 250g sabor morangoBiscoito doce recheado sabor  chocolate com no 
mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140  gBiscoito doce 
tipo wafer sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes:  açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó , amido, óleo de soja, 
sal,Biscoito doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura tran s. Ingredientes: açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura veg etal, cacau em pó, amido, 
óleo de soja, sal, esBolo lanche com recheio de baunilha - embalagem com no mínimo 70 
g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de chocolate - embalagem com no 
mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de laranja - embalagem com 
no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de mora ngo - embalagem 
com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesChá mate natural embalagem de 200gGelatina 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g 
- sabor laranjaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor melanciaSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g -
sabor cajuSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate 
de presunto com peso aproximado de 170 gApresuntado 1° qualidade e m peça.Carne 
bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaTempero completo sem pimenta 
300gBolo pronto 250g sabor laranja

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

3092 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 84.338,65 84.338,65 0,00ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 052 - MN LEI Nº 903/2012 -  PARCELA 
11/67.

02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL

1474 0/0 047.250.733/0001-48 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 -0,06 0,00
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PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0002/004  (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 03810/03

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

3074 0/0 253.987.278-69 7111 - LETICIA ROCHA DE MIRANDA DISPENSA D /0 85,12 85,12 0,00RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PAGA E O 
RECURSO TER SIDO DEFERIDO PELA JARI - PROCESSO Nº 5696/2013

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
123.584,77 161.081,46 753.107,12

Movimentação do dia 18 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

3098 98/2013 000.759.039/0001-97 7104 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L DISPENSA D /0 320,00 0,00 0,00Jogo (2 unid) de placa de veiculo oficial em ALUMINIO fundido. Fun do em preto, com 
dizeres em alto relevo (prateado) e o brasão do município colorido . 2 furos, medida 
aproximada de 16 x 36 cm.

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.02.04.122.0006.1006.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  SOCORRO
02.01.02.04.122.0006.1006.44905224.0111000 - GERAL

3105 109/2013 009.215.908/0001-97 7108 - Defencer Com. de equipamentos de Seguranç DISPENSA D /0 7.940,00 0,00 0,00Colete balístico modelo ostensivo, Nível II, confeccionado em fibr a de aramida com capa 
externa em tecido tergalizado com bordado do Brasão da Guarda Civi l Municipal de 
Franco da Rocha em sua parte frontal ao lado esquerdo do peito (mo delo polícia militar), 
com dezoito camadas e proteção lateral - tamanho G.Colete balístico modelo ostensivo, 
Nível II, confeccionado em fibra de aramida com capa externa em te cido tergalizado com 
bordado do Brasão da Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha em sua parte frontal ao 
lado esquerdo do peito (modelo polícia militar), com dezoito camad as e proteção lateral -
tamanho GG.

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0111000 - GERAL

3117 0/0 068.165.408-24 7113 - ISRAEL DA SILVA BUENO OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE 
PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DE ECONÔMIA POPULAR E 
SOLIDÁRIA.

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615.0111000 - GERAL

2901 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028.0111000 - GERAL

3095 9831/2012 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 7.980,00 0,00 0,00Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa  elasticidade, 
anatômica,  confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada , nos tamanhos P, M, 
G, medindo aproximadamente 24 cm

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL

3101 9448/2013 008.772.242/0001-05 6926 - TADEU BIGNOTTO ME PREGÃO 3/2013 13.090,24 0,00 0,00Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex,  sem visor, alça 
dura, forração em papel nevado, babado, travesseiro solto, acabame nto externo em verniz 
semibrilho, com silk na tampaUrna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo 
em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado  em tecido, 
travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com si lUrna sextavada, caixa, 
tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça t ipo parreira, forração 
em papel nevado ou TNT, babado em tecido, travesseiro solto, acaba mento externo em 
verniUrna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em dur atex, com visor de 
vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação  e sustentação da caixa, 
forração em papel nevado ou TUrna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, com 
visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte d e fixação e sustentação 
da caixa, babado e sobrebabado em renda, travesseiro soltUrna infa ntil 60 cm, modelo 
sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com teci do branco, com 
babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca 
brilhanteUrna infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa conf eccionado em madeira 
forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com s ilk screen, 
acabamento externo em laca branca brilhanteUrna infantil 100 cm, m odelo sextavado, 
caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 
alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca bra nca brilhanteUrna 
infantil 120 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com 
tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo 
em laca branca brilhante

3108 105/2013 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP DISPENSA D /0 1.257,00 0,00 0,00
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Painel miolo colméia com perfis em aço pintado para confecção de b alcão de 
atendimentoPorta de divisoria completaGuia com 3mTravessa com 1,20  mTravessa com 3 
mCabeçote unidadeBarra de perfil “U” para acabamento  forro PVCBar ra de tubo de aço 
galvanizado para estrutura forro

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

2945 3292/2013 304.989.298-68 7089 - NELSON SEIXAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

2946 3292/2013 215.436.648-14 7090 - MARIA DA PENHA YARA LANFRANCHI SEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903912.0111000 - GERAL

2159 0/0 002.366.442/0001-81 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM CONVITE 45/2010 0,00 8.460,50 0,00TERMO ADITIVO Nº 04/2013 DO CONTRATO Nº 118/2010 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 580,80 580,80Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

130 0/0 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M PREGÃO 29/2009 0,00 0,00 14.140,96TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.

3107 105/2013 001.650.972/0001-94 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP DISPENSA D /0 992,00 0,00 0,00Serviço de mão de obra para montagem de 01(um) balcão de atendimen to, medidas 
2,65x1,00x0,40 de profundidade com uma prateleira.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL

820 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 71,23PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 124,05 124,05
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Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

132 0/0 000.626.646/0001-89 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M PREGÃO 29/2009 0,00 0,00 5.933,27TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2948 0/0 0 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,13IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO PLACA DJM -1174 DA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO INTERNO 7575/2013

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.14.12.365.1033.2033.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3114 4084/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 32.728,29 0,00 0,00Manutenção na EMEB Roberto Meconi. Avenida dos Coqueiros s/nº, Centro

3115 4881/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 33.186,04 0,00 0,00Manutenção na EMEB José Seixas Vieira. Rua Atlas s/nº, Vila Santa Rosa.

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.732,38PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903970.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3096 147/2013 016.466.665/0001-25 7078 - LAMARTINE BRUNO ALEIXO CABRAL DISPENSA D /0 7.680,00 0,00 0,00
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Confecção de camisetas para o programa de prevenção ao uso de drog as e violência 
(PROERD), em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, com  gola careca 
prespontada. Sendo  tecido na cor branca, em tamanhos 12, 14, 16, P, M e G, com 
impressão em 07 cores na frente e impressão com 07 cores nas costas.

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2920 1910/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.792,00Aquisição de créditos  municipais

2921 1909/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.432,00Aquisição de créditos  municipais

02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3111 9972/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 88.992,00 0,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3110 9972/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 133.344,00 0,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 554,30 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
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madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1797 5556/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 24.304,16Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

1845 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 5.628,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira,  nova, constituída de 
grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vali dade mínimaMacarrão 
sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pe lo amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, 
obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demai s substâncias 
permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá 
ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e esta r isento de substância 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de 
Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar 
aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

1850 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 5.100,24Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
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cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1863 5730/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 15.155,58Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta 
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, 
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para  refresco, composto de 
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, 
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido 
para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante 
inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com 
vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de 
fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de 
morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, 
polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes 
artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata 
instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, 
gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

1864 5730/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 18.095,10Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta 
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, 
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para  refresco, composto de 
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, 
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido 
para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante 
inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com 
vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de 
fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de 
morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, 
polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes 
artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata 
instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, 
gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

2130 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 14.867,40 0,00Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 
01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho 
e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida, firme 
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de 
resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana  prata em pencas de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme  e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. 
ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de  origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. 
Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, 
perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. 
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,  cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos 
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, 
compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d esenvolvida. 
Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de 
primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem 
desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando 
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aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de  primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa 
intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, 
pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de 
sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, 
reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira  qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho 
liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e 
cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com  polpa firme e 
intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo  macarrão de boa 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  manuseio e 
transporte.Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujida des, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa 
firme e intacta. Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira  qualidade, tamanho e 
coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e 
intactaI, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporteCouve 
manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e 
umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de  resíduLimão tahiti 
fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas.Tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e int

2147 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 1.564,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 4.195,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
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ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 6.920,30 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 11.385,72 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2425 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 7.590,48 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 3.362,70 0,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 2.241,80 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2924 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 30.499,20 0,00Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e 
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. 
Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado, 
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad a em saco plástico 
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando 
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado 
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre dieQueijo mussarela, 
embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar 
da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo 
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa co plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em 
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe 
congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem 
pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies:  Cação Anjo, 
Caçonete, Cação RoliFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQ F), com sal e 
condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, 
com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empan ados, temperado e 
congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido a través de mistura de 
carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,

2927 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 2.641,50 0,00
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2928 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 26.693,63 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

3099 4057/2013 013.253.086/0001-06 6208 - COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA DISPENSA D /0 7.895,70 0,00 0,00Colher tipo inox -tamanho Sobremesa.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

3103 4139/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD DISPENSA D /0 7.990,88 0,00 0,00
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATLETAS DA DIRETORIA 
DE ESPORTES NOS JOGOS REGIONAIS DE CARAGUATATUBA.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL

3116 0/0 041.972.708-60 7110 - IVAN MARTINS DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 7.978,50 7.978,50 0,00CUSTEAR GASTOS DE ATLETAS DA DIRETORIA DE ESPORTES NOS JOGOS 
REGIONAIS, NA CIDADE DE CARAGUATATUBA/SP NO PERÍODO DE 02 Á 14 DE 
JULHO/2013.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3072 0/0 041.972.708-60 7110 - IVAN MARTINS DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 -7.978,50 -7.978,50 0,00CUSTEAR GASTOS DE ATLETAS DA DIRETORIA DE ESPORTES NOS JOGOS 
REGIONAIS , NA CIDADE DE CARAGUATATUBA -SP NO PERÍODO DE 02 À 14 DE 
JULHO DE 2013.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2109 6763/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 5/2012 0,00 4.755,00 0,00Locação de Praticável 6,50cm x 04 metrosLocação de Pirâmide 10 x 1 0 metrosServiços 
ligação ElétricaLocação de Carro de somLocação de som 3

2907 1261/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP DISPENSA D /0 0,00 6.500,00 0,00Locação de som com iluminação completa para evento " Vitrine do So m" dia 09 de junho 
de 2013Locação de 01 palco 10x08 metros para evento " Vitrine do S om" dia 09 de junho 
de 2013Locação de 04 banheiros quimicos  para evento " Vitrine do Som" dia 09 de junho 
de 2013

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

2487 140/2013 003.555.140/0001-14 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.040,00Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal, com fibras, 
hipercalórica, hiperproteica,  isenta de glutten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos 
de 1000 ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL

1516 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 11,07 0,00
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Alcool 96° 1 litro

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2116 6760/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 10/2011 0,00 0,00 36.628,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL

3094 283/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 4.565,00 0,00 0,00Fralda Geriatrica tamanho M - pacote 8 unidadesFralda Geriatrica tamanho G - pacote 8 
unidadesSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpar ente, para sondagem 
uretral, estéril, numero 12, com  no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, 
embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietile no, o produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.

3104 9933/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 9/2013 111.840,00 0,00 0,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

3106 232/2013 004.143.267/0001-99 3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA. DISPENSA D /0 4.721,00 0,00 0,00Prótese de voz Provox II de 6 mmKit completo - Free handsAdesivo redondo regularHME -
filtro de ar para Free Hands

02.05.21.10.302.1050.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903916.0230056 - REFORMA DA UBS

3109 8780/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 105.566,10 0,00 0,00Manutenção nos Próprios: Unidade Básica de Saúde da Família. Estra da Manoel de Jesus 
s/nº - Mato Dentro; Unidade Básica de Saúde da Famúlia. Rua Job Correa n º 221 - Jardim 
Bandeirantes; e Unidade Básica de Saúde. Av. 7 de Setembro nº 1896 - Parque Lanel.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

124 0/0 003.803.992/0001-83 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA PREGÃO 28/2011 0,00 0,00 62.999,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS 
INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES, 
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA UNIDADE 
HOSPITALAR D

143 0/0 011.012.043/0001-03 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO 23/2010 0,00 0,00 34.483,32TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 172/2010.

2949 0/0 046.392.130/0007-03 5607 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 127,69IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
DO VEICULO PLACA BRZ.5269 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O 
PROCESSO INTERNO Nº 8534/2013

02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL

3112 9972/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 85.968,00 0,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.23.10.305.0046.1046.33903009.0530050 - DST/AIDS

3097 274/2013 003.948.933/0001-01 3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. DISPENSA D /0 1.327,36 0,00 0,00
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Espiramicina 1,5 MUI 500 mg

02.05.23.10.305.0046.1046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.23.10.305.0046.1046.33903999.0530050 - DST/AIDS

2961 243/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 1.605,70 0,00Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3124 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 168,00 168,00 0,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL

373 14540/2011 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TOMADA DE 3/2012 0,00 1.783,97 0,00Contratação de empresa especializada para execução de obras para c onstrução de praça 
de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Co njuntos 
Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E"

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903951.0111000 - GERAL

3093 6593/2013 000.782.275/0001-24 7101 - JUNDBASE ENGENHARIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 7.850,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada em investigação do solo para execução de 06(seis) 
pontos de sondagem na Area Institucional I - Residencial Victorino e Area Institucional 3 -
Residencial Portal da Estação II - Franco da Rocha - SP, com relatórios e desenho vias 
conforme norma ABNT.

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL

2658 0/0 012.162.177/0001-73 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA PREGÃO 7/2010 0,00 827.521,07 0,00
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TERMO ADITIVO Nº 06 DO CONTRATO Nº 111/2010 - SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO, LIMPEZ A E C 
ONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2950 0/0 044.516.728-99 6992 - PAULO CHATEAUBRIAND SILVA DE CARV DISPENSA D /0 0,00 0,00 602,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2951 0/0 092.650.378-22 6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI DISPENSA D /0 0,00 0,00 602,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

2952 0/0 092.261.528-45 5297 - PAULO SERGIO FELIPE RESENDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 602,00GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O
PROCESSO INTERNO Nº 8539/2013

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234.0111000 - GERAL

2488 6213/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 420,73 0,00Escada de alumínio dobrável de 13 degraus em 103x4

02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL

131 0/0 0 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J OUTROS/NÃO /0 0,00 2.600,00 0,00TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DOS MUNICÍPIOS  DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC RETO 
6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903042.0111000 - GERAL

2489 6213/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 60,67 0,00
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Torquesa para armador 12"Martelo de 29 mm com cabo

02.06.28.15.451.1067.2067.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903988.0111000 - GERAL

2975 6218/2013 011.447.207/0001-25 5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD DISPENSA D /0 0,00 960,00 0,00Serviço de carro de som referente ao " Programa Habitacional de Ur banização da Pretoria" 
para os dias 10,11,12,13,14 e 15 de Junho de 2013, totalizando 24 horas ( 4 horas por dia).

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3102 81/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 383,80 0,00 0,00Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluo rescente 
20WReator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3071 0/0 068.165.408-24 7113 - ISRAEL DA SILVA BUENO OUTROS/NÃO /0 -5.000,00 -5.000,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE 
PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DA ECONOMINA POPULAR E 
SOLIDÁRIA.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2989 82/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 92,16 0,00Refrigerante pet 2 litros Coca -colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros 
tuti-fruti

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA

3100 84/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 591,38 0,00 0,00
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Embalagem para cupcake grandeEmbalagem para cupcake pequenaGlace r ealPasta 
americanaFue com cabo polietileno grande

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

634 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.253,49PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S 
INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036

3092 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 -84.338,65 -84.338,65 0,00ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 052 - MN LEI Nº 903/2012 -  PARCELA 
11/67.

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL

3113 9972/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 148.176,00 0,00 0,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
729.214,14 882.821,10 267.862,80

Movimentação do dia 19 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

3142 6941/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T CONVITE 22/2013 74.062,50 0,00 0,00Passagem aérea nacionalHospedagem Nacional

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905212.0111000 - GERAL

3126 74/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 535,00 0,00 0,00
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Liquidificador  domestico em plastico  ABS 03 velocidades, copo tr ansparente capacidade 
1500 litros, laminas  em aço inoxidavel , potencia  motor 500 w  c or branco -
127v.Batedeira planetária branca 127v, 5 velocidades, potência 300 W, capacidade da 
tigela

3127 74/2013 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA DISPENSA D /0 533,00 0,00 0,00Balança digital eletronica de bancada -capacidade 10 kg - voltagem 127v- cor branca

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

3128 120/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 655,78 0,00 0,00Registro de 1 1/2Adaptador 1 1/2" marronVeda rosca 18 x 50Cola p/ tubo de PVC  frasco 1 
litro

3146 117/2013 001.073.893/0001-68 6996 - BELLACOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DISPENSA D /0 2.538,65 0,00 0,00Tinta latex na cor  erva doce  18 litrosTinta latex 18 litros - Cor palhaTinta latex 18 lts na 
cor branco neveTinta latex 18 litros - Cor marfimTinta esmalte na cor erva doce  3,6 
litros.Massa corrida 18 ltsCorante liquido na cor azul 50 mlÁgua r az (lata com 1 litro)Pincel 
1/"Pincel 1,5/"Rolo de lã de carneiro  23cm c/ caboLixa para pared e nº 100Lixa para 
parede nº 150Espatula 80 mmVerniz gl 3.6 lt na cor embuia

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

3129 120/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 655,76 0,00 0,00Canaleta  duto de x 2 50x 20 x 2 mtsConector RJ 45 machoCabo cci 02 pares

02.02.07.04.122.1015.2015.33903042 - FERRAMENTAS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042.0111000 - GERAL

3130 120/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 27,64 0,00 0,00Alicate  de descascador  de fio

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

2947 0/0 0  .   .   - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 415,80REGISTRO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2013.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3044 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11,96
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 303,60 303,60Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3125 0/0 254.924.778-70 7129 - VANESSA LUCA DE LIMA DISPENSA D /0 1.752,74 1.752,74 0,00VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903007.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

2579 126/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 136,00Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.14.12.361.1031.2031.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.14.12.361.1031.2031.33903019.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2468 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 1.352,00Copo plástico descartável, capacidade de 200ml  confeccionado com resina termoplástica 
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos,

02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2467 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 7.567,60Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, estra -reforçado, 
capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de es pessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco  plástico para coleta 
de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fab ricado em polietileno 
de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contend o 05 quilos, 
devendoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, co m ação alvejante e 
desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resi stente de 1000 ml. 
Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de ba ixo teor de acidez e 
aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não inclu indo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDe tergente líquido 
neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: te nsoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
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linear aSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa d e papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç ão: tensoativo 
aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2463 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 7.047,60Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, especial, medindo 
60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fabricado em polietileno de ba ixa densidade na cor 
preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoÁgua s anitária para uso 
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante , acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio 
(priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92 ,8 INPM especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de d esnaturante. Deverá 
constar no rótulo informaçõesDetergente líquido neutro, acondicion ado em frasco plástico 
de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conser vantes, espessante, 
corante, fragrância e água. Componente ativo: linear aSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueado

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 584,15PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2469 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 11.403,40Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, estra -reforçado, 
capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de es pessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco  plástico para coleta 
de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fab ricado em polietileno 
de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contend o 05 quilos, 
devendoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, co m ação alvejante e 
desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resi stente de 1000 ml. 
Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de ba ixo teor de acidez e 
aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não inclu indo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesDe tergente líquido 
neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: te nsoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
linear aSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa d e papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç ão: tensoativo 
aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado

02.04.15.12.361.1037.2037.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3139 0/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 4.388,80 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Filtro p/ agua completo tipo Fort leveToneira lavatorio light C23A ssento para vaso sanitário 
infantilRegistro pressão 3/4Registro de gaveta 1 ½"Torneira pia re ta ¾Valvula hidra  
completa  coloridaTorneira para bebedouroSifão sanfonado universal Parafuso vaso 
sanitárioFechadura  externaPerfilado galvanizado 38x38 6 mt chapaP arafuso  de 8 mm c/ 
bucha cab. sextavadaValvula 3/4 para piaTrinco  pequeno para portã o tipo 
tarjetaDobradiça pequena - 2" (5 CM)Abraçadeira tipo D C/ cunha 3/4Bucha fix 06Parafuso 
A.A 4,2 x 32 PAN

02.04.15.12.361.1037.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3140 167/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 3.041,68 0,00 0,00Lâmpada 20 x 40 fluorescenteLâmpada 20 x20 fluorescenteDisjuntor u nipolar 25AReator 
alto fator 2 x40Reator eletronico bivolt 2 x 20Lâmpada incandescen te 100wx127vLâmpada 
incandescente 100w x 220vLâmpada fluorescente  econômica 25 WDaile t multipl 3/4" 
xEletroduto 3/4 barra 3 mtsEletroduto 3/4 curva  de 90Fio cabo aut o 2.50 mm azulFio cabo 
auto 2.50 mm pretoFio cabo lógico 5x24 4PKeystone cat.5 RJ -45 c/ supLuva unidut reto 
3/4 "Tampa para dailet 3/4 3TTampa para dailet mult 3/4 2F RJ 45Ta mpão dailet 
3/4"Unidut multiplo curto 3/4

02.04.15.12.361.1037.2037.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3141 131/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 1.449,00 0,00 0,00Confecçao de faixa em impressão digital 4 cores em alta resolução,  tamanho 5,00 x 0,74 
m. Acabamento em ilhós.

02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2521 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 87.120,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2465 7185/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 0,00 10.571,40Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medin do 35 x 40 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada  com: dados de 
identificação do fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado,  composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no 
produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabrican te,Papel higiênico folha 
simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas , acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolo s. Especificações: 
gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado c om 100% de celulose 
virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impre sso na embalagem, 
todas informações do produto inclusiveSaco plástico para coleta de  lixo, especial, medindo 
60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura,  fabricado em polietileno de ba ixa densidade na cor 
preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoÁgua s anitária para uso 
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante , acondicionado em 
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio 
(priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92 ,8 INPM especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de d esnaturante. Deverá 
constar no rótulo informaçõesDetergente líquido neutro, acondicion ado em frasco plástico 
de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conser vantes, espessante, 
corante, fragrância e água. Componente ativo: linear aSabão em pó de 1000grs com 
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá tico para 
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes, 
branqueado
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02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2520 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 130.752,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL

3134 108/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME DISPENSA D /0 381,40 0,00 0,00Papinha de purezinho embalagem 250 g, com validade mínima de 6 mes es a contar da 
data de entrega.Papinha de strogonofinho com arroz embalagem 250 g , com validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Papinha de picadinho  de carne com arroz 
embalagem 250 g, com validade mínima de 6 meses a contar da data d e entrega.Papinha 
de risotinho de frango embalagem 250 g, com validade mínima de 6 m eses a contar da 
data de entrega.Papinha de escondidinho de carne embalagem 250 g, com validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Papinha de espagueti nho à bolonhesa 
embalagem 250 g, com validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

3135 108/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 401,20 0,00 0,00Papinha de legumes com carne 170 g, com validade mínima de 6 meses  a contar da data 
de entrega.Papinha de lentilha com arroz e peito de frango embalag em 170 g, com 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Papinha de feijão,carne e arroz 
embalagem 170 g, com validade mínima de 6 meses a contar da data d e entrega.Papinha 
de macarrão, carne e legumes embalagem 170 g, com validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega.Papinha de maracujá embalagem 120 g, com  validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega.Papinha de maçã embalagem 120 g, com validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Papinha de banana co m aveia 
embalagem 120 g, com validade mínima de 6 meses a contar da data d e entrega.Papinha 
de ameixa embalagem 120 g, com validade mínima de 6 meses a contar  da data de 
entrega.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1858 5730/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 7.441,20Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
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02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL

3136 3913/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 1.020,00 0,00 0,00Colchonete para ginástica fabricado com espuma D28, revestimento e m courino, medida 
90x50,3 cm. Cor preto.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL

3131 191/2013 014.063.682/0001-96 7109 - RAQUEL PESCHIEIRA ME DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00Mini troféu 10x10 cm em vidro jateado total e adesivado nas cores. Troféu 25 cm em vidro 
painted glass e adesivado nas cores

02.04.19.27.812.1046.2046.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.04.19.27.812.1046.2046.44905233.0111000 - GERAL

3138 3913/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 729,00 0,00 0,00Caixa acústica amplificada 100W, bateria recarregável, entrada par a cartão SD/USB, 
microfone sem Fio com Alto Falantes 10´´ , bivolt, com roda para t ransporte.

02.04.19.27.812.1046.2046.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.04.19.27.812.1046.2046.44905234.0111000 - GERAL

3137 3913/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 2.721,00 0,00 0,00Ventilador de parede de 60cm de diâmetro, oscilante, com inclinaçã o e velocidade 
regulável, com grade metálica removível, 03 velocidades, silencios o e decorativo. 
Estrutura em metal pintado em epóxi cLavadoura de roupas com capacidade para 12 kg

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3143 306/2013 048.163.018/0001-30 4108 - NOBURO YANASE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 3.300,00 0,00 0,00Aquisição de refeição comercial (marmitex com suco)

02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0131000 - SAÚDE–GERAL

1837 3920/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 0,00 33.665,26 0,00
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Execução de serviços de manutenção predial na Praça da Saúde "Júli o Mitsuyuki Saito" 
localizada na rua Nelson rodrigues, s/nº, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços 
nº 009/2012 decorrente do pregão Presencial nº 010/2012

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

3132 9935/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD PREGÃO 6/2013 620,25 0,00 0,00Cota de gás P45.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

3133 293/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 235,00 0,00 0,00Pilha alcalina AAA c/ 2 unidadesPilha pequena AA c/ 2 unidades

02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL

1152 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,50PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3144 7203/2013 013.889.958/0001-27 6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME CONVITE 21/2013 60.000,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para captura, depósito e guar da de animais de 
médio e grande porte, apreendidos nas rodovias e vias públicas, no s trechos de 
intervenção urbana, e nas vias  localizadas no perímetro urbano do  município de Franco 
da Rocha.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301 - INDENIZAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301.0111000 - GERAL

2860 0/0 0  .   .   - 1578 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL CO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.386,47
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DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DE NATHALIA SANTOS COSTA - NICOLLE SANTOS 
COSTA E PETHERSON SANTOS COSTA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE 
DESAPROPRIAÇÃO ( CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA RUA RAINHA )  PROCESSO 
ADM. 5967/2207, ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO 198.01.2011.007591 -3/000000-000 E 
ORDEN Nº 1353/2011. ESPÓLIO DE NATALINO ALVES COSTA

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.29.08.244.1069.2069.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3145 65/2013 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI  DO BRASIL MERCANTIL LTDA - DISPENSA D /0 391,50 0,00 0,00Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tamp a na cor da tinta (esfera 
de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta esferografica azul c/ corpo de crista l transparente e tampa 
na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Crachá de plastico transparente 
tamanho 12x10cm com cordão de silicone.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

775 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,50PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MDS

2666 57/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.721,61Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Pão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínim a 7 dias a contar da 
data de entrega.Pão tipo bisnaguinha tradicional. Embalagem com 30 0 grs.Pão de forma 
tradicional, embalagem com 500 grsMacarrão tipo espaguete com ovos  pacote 
500grBatata palha embalagem 140gFarinha de milho amarela - 500grLeite condensado 
395grMaionese sabor tradicional - embalagem de 500grSeleta de legumes em conserva  
200grMolho de tomate tradicional embalagem 340grMilho para pipoca 500grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsBolo pronto  250 grs - sabor 
cocoDoce de pé de moleque - embalagem com  50 unidadesMistura para bolo 500 grs -
sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor 
chocolateGeléia sabor morango 230 grsRefrigerante pet 2 litros tut i-frutiBiscoito salgado, 
tipo aperitivo 156g  c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBolo pronto 250 grs - sabor 
abacaxiAveia em flocos grossa embalagem 500 grsBiscoito doce rosqu inha de coco sem 
recheio- embalagem 300 grsDoce teta de nega com 50 unidadesFermento em pó  lata 250 
grsBiscoito doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado á gua e sal embalagem 
de 400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coc o 500 grsPure de 
batata em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesChá de 
camomila, caixa com 10 gramas e 10 sachês.Bala de goma  colorida 5 00 gPirulitos 
Psicodélico 650 g com 50  unidadesPirulito rabinho 650 g c/ 50 uni dadeAveia em flocos 
fino 500gÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de mat éria prima vegetal em 
bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de 
componentes indicativos de alteração doSuco de fruta concentrado e m garrafas de 500 ml 
sabor goiabaBebida láctea fermentada com polpa de fruta sabor mora ngo – 200 
ml.Biscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Doce de paçoca  rolha -
embalagem 50 unidadesDoce de batata - caixa com 50 unidades com peso aproximado 
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1,8 kgAchocolatado em pó, obtido pela mistura de cacau em pó solúv el, leite em pó e/ou 
soro, extrato de malte, açúcar e sal. Constituído de pó fino e homogêneo. Isento de soja ou 
farinha, sujidades e materiBolo pronto 250g sabor morangoBolo pron to 250g sabor 
laranjaDoce de mocotó - embalagem 50 unidadesSuco de Frutas natural pronto para beber 
1000ml -laranjaSuco de Frutas natural pronto para beber 1000ml - mangaSuco Natural de 
Frutas 200 ml - LaranjaSuco Natural de Frutas 200ml - MorangoSuco Natural de Frutas 
200ml - uvaBebida láctea sabor chocolate – 200 ml.Biscoito doce recheado sabor 
chocolate com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor coco com  no mínimo 140 
gBiscoito doce recheado sabor morango com no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer 
sabor chocolate, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, fa rinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óle o de soja, sal,Biscoito 
doce tipo wafer sabor morango, isento de gordura trans. Ingredient es: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau  em pó, amido, óleo de 
soja, sal, esBiscoito doce tipo wafer sabor baunilha, isento de go rdura trans. Ingredientes: 
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, 
amido, óleo de soja, sal, eBolo lanche com recheio de baunilha - embalagem com no 
mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de chocola te - embalagem 
com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de morango -
embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 unidadesChá mate natural embalagem de 
200gChá de erva doce, caixa com 10 Sachês 10gPipoca doce de milho - embalagem 100 
gGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor amoraGelatina em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor pessegoGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor cerejaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
framboesaGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor morangoGeleia 
sabor goiaba - embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango -
embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor uva - embalagem com 
aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
goiabaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
limaoSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproximado de 170 gPate de 
galinha com peso aproximado de 170 gRefrigerante guaraná. Composto  de extrato de 
guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido de 0,02 a 0,2 g  de extrato de semente 
de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,R efrigerante cola. Composto 
de agua, gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais,  cafeína, corante, 
caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, para sitas, larvas, acondiBatata 
Lisa Lavada Nacional.Apresuntado 1° qualidade em peça.Hamburguer d e carne bovina, 
congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Queijo Mussarela em peçaQueijo Prato 
em peçaRequeijão cremoso em bisnaga de 400 grsSalsicha produto cárneo industrializado, 
tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou 
deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emu

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

2964 0/0 668.323.068-49 7092 - HELIO FERREIRA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 652,55RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE IPTU EXERCICIO DE 
2012 DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO Nº 4265/2013

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
161.939,90 35.721,60 272.598,34

Movimentação do dia 20 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

2866 3200/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.065,00
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Kit lanche contendo: 01 lanche pão frances com presunto e queijo, 01 suco de fruta 
embalagem 200 ml tetrapack, 01 fruta).

02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL

804 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 306,66 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

3142 6941/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T CONVITE 22/2013 -74.062,50 0,00 0,00Passagem aérea nacionalHospedagem Nacional

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

787 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 498,81 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL

809 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 342,72 0,00PGTO DE CONTA TELAFONICA - VIVO / JUNTA MILITAR

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA

2916 14/2013 005.062.033/0001-80 7070 - LEANDRO E LIGIA TECIDOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 7.200,00 0,00

(Página: 221 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Agulha para maquina industrial galoneira modelo 3651 -06 espessura 75111Agulha para 
maquina industrial overlock modelo 6120 -06 espessura 75111Agulha para maquina 
industrial reta cabo fino modelo 1515 -06 espessura 75111Agulha de costura de aço 
niquelado nº 8Agulha de costura de aço niquelado nº 9Tecido 100% d e algodão tricoline 
com 1,50 m de largura 2 cores claras de riscaTecido 100% de algodã o tricoline com 1,50 
m de largura 2 coresTecido oxford 4 cores (preto, vermelho escuro,  cinza, roxo, marron 
cafe)Botão de casear para camisaria em geral, conforme 4 cor tecid o tricolineBotão de 
casear para calça em geral, conforme 4 cor tecido oxfordBotão de c asear para camisaria 
em geral, conforme 4 cores do tecido oxfordCone de fio 100% polies ter texturizado para 
overlock, conforme 4 cores do tecido oxfordCone de fio 100% polies ter texturizado para 
overlock, conforme 2 cores do tecido tricolineCone de fio 100% pol iester texturizado para 
overlock, conforme tecido tricole - cor brancoCone de fio 100% poliester texturizado para 
costura reta de tecidos leves e mediosZíper de poliester fino de 18 cm, conforme cores dos 
tecidos oxfordZíper de poliester fino de 20 cm, conforme cores dos  tecidos oxfordZiper de 
poliester fino, invisível de 20 cm, conforme cores do tecido oxfor dZiper de poliester fino, 
invisível de 30 cm, conforme cores do tecido oxfordEntretela para punho, 100% algodão, 
costurável, para tecidos médios, tamanho  8 x 24 cmGiz triangular para marcação de 
tecidoEtiqueta para tecido P, M, G e GGTNT brancoFolha de papel ti po craft de gramatura 
80 com 3 unidades cadaFolha de papel tipo craft de gramatura 420Fu rador para 
modelagemBorracha plastica branca.Apontador de lápis comumCola liq uida 1000 mlLápis 
preto, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, dureza de carga 6B, material 
garga grafiteFita adesiva, estreita, grande, material polipropilen o transparente, tipo 
monoface, medindo 18 mm x 40 m com alta adesão a qualquer superfic ie 
limpaEmbalagem plastica transparente 40x30Alicate marcador de pique para modelagem

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

3158 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 52,10 52,10 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL

2887 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 84.221,67RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL

2444 0/0 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R CONVITE 26/2009 0,00 0,00 1.350,00
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REFORÇO NE. 150 - TERMO ADITIVO Nº 04 CONTRATO Nº 036/2009 DE 
MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 645,33 645,33Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 289,07 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3154 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 176,17 176,17 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL

988 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 658,36 0,00REFORÇO DO EMPENHO Nº 799

3157 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 52,10 52,10 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 8,80 8,80Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3159 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 16,57 16,57 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3167 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 23,62 23,62 0,00
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3155 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 33,82 33,82 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

3166 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 1.256,09 1.256,09 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3168 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3169 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 111,40 111,40 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3172 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 1.069,31 1.069,31 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

2890 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 103.681,98RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 543,40 5.681,26PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3160 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 91,35 91,35 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3161 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 2.594,71 2.594,71 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3162 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 1.055,33 1.055,33 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3163 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 127,86 127,86 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3164 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 4.747,49 4.747,49 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3165 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 714,19 714,19 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3022 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 47.448,62RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2671 8990/2013 010.815.511/0001-15 6712 - G.M DA SILVA FILHO AUTO ELETRICO ME DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00Serviço de instalação de painel, incluindo peça e mão de obra , no  veiculos micro -ônibus  
DJL3183 e  ônibus  placa DBA 5911.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1853 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.660,80Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
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Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1854 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.038,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 103,80Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona
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02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1936 6168/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 5.773,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 2.145,87Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
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cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.424,25Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 227,88Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.425,00
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Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 570,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 2.565,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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2425 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 1.710,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 324,90Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 216,60Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

02.04.18.10.306.1044.2044.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL

2934 4051/2013 005.551.672/0001-09 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 0,00 1.159,60 0,00
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Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL

796 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 873,81 400,26PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE ESPORTE

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL

795 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 1.121,35 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL

2835 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,32PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - TERRA

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

904 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 846,62 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3054 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 3,94
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PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

2888 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.113,39RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

1515 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 2.356,97 399,24AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES 
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.

2873 11068/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 179,82AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE ATENDER
MANDADO JUDICIAL  PROCESSO Nº 0004753-71.2012.8.26.0198 - ORDEM Nº 854/2012

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2499 173/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 668,04Carbonato de cálcio 600 mg + vitamina D3 200 UI c/ 60 compCicloben zaprina 5 mg  -
caixa 30 comprimidosSulfato de Glucosamina + Sulfato de Condroitin a - 1,5g + 1,2g -
caixa 30 comprimidos

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2506 6759/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 0,00 7.310,00 4.072,29Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlendronato 
Sódico 70 mgAlopurinol 300 mg.Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ ml - solução 
injetávelAnestésico - colírioAnlodipino 5 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelDeltametrina shampooDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco 
Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDoxazosina 4 mgEnalapril - maleato 10 mgEnalapril -
maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 
50% - com 10 mlIsossorbida 5 mg - sublingualLosartana potássica 100 mgMetformina 850 
mgMetildopa 500 mgLevotiroxina sódica 25 mcgLevodopa + Carbidopa 2 50+
25mgLevodopa + benserazida 100+25mgLevotiroxina sódica 150mcgAcido  tioctico 600 
mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Dipirona sódica 1g - sol. InjetávelInsulina Glargina 
100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgInsulina Asparte.Soro Fisi ológico 0,9% 
100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação  de cores por tipo de 
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipr opileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

2524 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 2.337,20 2.064,00Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbamazepina 20 mg/ml -
suspensão oralCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvão vegetal em pó 250 
gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFenobarbital 200 
mg/mlFluconazol 150 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgHepari na Sódica 5.000 
UI/ml - 5 mlHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbupro feno 300 
mgSulfato Ferroso 40 mgTimolol - Maleato 5,0 mg/g - sol. oft.Vitamina A + D -
gotasCiprofloxacino 500 mgIbuprofeno 600 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 
mlCarbomer 2 mg/gSinvastatina 10mgClonazepam 2,5mg/ml - sol oralClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml -
xaropeColagenase - cremeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlVitaminas do Complexo B

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
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1518 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 199,50 69,75Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar 
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo 
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, 
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas 
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do 
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de 
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher  descartável p/ refeição 
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em 
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá  constar impr esso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o s copos devem 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e 
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu ardanapo de 
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação  - pacote com 
50 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

2116 6760/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 10/2011 0,00 0,00 4.092,00Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³

2517 181/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 621,00 0,00Bandagem elástica terapeutica erapy Tex

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 0,00 1.271,60Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
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procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC

02.05.21.10.302.1050.2050.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922.0131000 - SAÚDE–GERAL

2980 0/0 033.484.825/0001-88 7102 - CONSELHO NAC. SECRETÁRIOS MUNICIPA DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NO XXIX CONGRESSO 
NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 5.200,48 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

3156 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 24,10 24,10 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

2836 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 33,82PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

2990 280/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 1.394,78 0,00Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem

3153 0/0 046.392.130/0007-03 5607 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA BRZ -
5269 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O 
PROCESSO INTERNO Nº 9944/2013

02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL

2522 8017/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 86.544,00
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Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

2889 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.263,70RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 05/2013.

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

803 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 753,75 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.24.15.451.1058.2058.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.24.15.451.1058.2058.33903024.0111000 - GERAL

1756 9879/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 166,32 0,00Fechadura porta divisoria cilindrica tubular tulipa 90 mm - preta

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301 - INDENIZAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301.0111000 - GERAL

2858 0/0 306.335.728-61 7074 - VANUSIA FERREIRA SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.393,95INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DESAPROPRIAÇÃO ( CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA
RUA RAINHA )  PROCESSO ADM. 5967/2207, ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO 
198.01.2011.007591-3/000000-000 E ORDEN Nº 1353/2011. ESPÓLIO DE NATALINO 
ALVES COSTA

2859 0/0 765.230.478-49 7075 - PAULO EDUARDO DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.695,03
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HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE 
DESAPROPRIAÇÃO ( CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA RUA RAINHA )  PROCESSO 
ADM. 5967/2207, ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO 198.01.2011.007591 -3/000000-000 E 
ORDEN Nº 1353/2011. ESPÓLIO DE NATALINO ALVES COSTA

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL

2350 86/2013 005.134.979/0001-04 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.170,00Kit bomba  elétrica  (motoniveladora  Fiat allis  FG 140)

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 989,51 494,74PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1738 5581/2013 066.102.294/0001-70 4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA DISPENSA D /0 -25,71 0,00 0,00Alcool comum

02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2156 6/2013 060.222.999/0001-45 308 - A. J. FAGUNDES PECAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 605,00Jogo  de pastilha de freios  dianteiro (Moto fazer BFZ 3875)Jogo d e pastilha  freio  
dianteiro (Moto Fazer BFZ 3876)Jogo de pastilha de freio dianteiro  (Moto fazer BFZ 3878)
Jogo de pastilha de freio dianteiro (Moto fazer BFZ 3879)Bateria Y T x 7( Moto Fazer BFZ 
3878 )Bateria YT X 7( Moto Fazer BFZ 3879)Lâmpada de farol (Moto f azer BFZ 3878)
Lâmpada de farol ( Moto Fazer  BFZ 3879)Pneu dianteiro ( Moto fazer BFZ 3875)

02.06.26.04.125.1063.2063.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2932 5096/2013 016.644.887/0001-90 7015 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI CONVITE 16/2013 0,00 26.184,00 0,00
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Micro esfera de vidro para sinalização horizontal. São aplicadas p or aspersão, 
concomitantemente com tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem na superfície da 
película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização desta.  Acondicionadas em saco 
de 25 kg.Solvente a base de toluol para limpeza e diluição de tint a em resina acrilica, 
embalado com com 18 litros.Tachão bidirecional, peça confeccionada  em resina de 
poliester ou sintética, de alta resistencia mecanica, com cargas m inerais não reativas, com 
dois pinos externos de fixação, zincados e com roscas ancoradouras . Os elementos 
refletivos são de acrilico e lhe dão caracteristicas retrorrefleti vas bidirecionais. Resina na 
cor amarela. Dimensões  25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Ti nta em resina 
acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, in cluso laudo.Tinta em 
resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros , incluso laudo.Tinta 
em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 l itros, incluso 
laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embala da com 18 litros, 
incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor verm elha embalada com 18 
litros, incluso laudo.Cone de sinalização viária, em material de b orracha, cores laranja e 
branco, altura 75 cm, com 02 faixas refletivas, de acordo com as n ormas da ABNT 
15071.Tachão monodirecional, peça confeccionada em resina de polie ster ou sintética, de 
alta resistencia mecanica, com cargas minerais não reativas, com d ois pinos externos de 
fixação, zincados e com roscas ancoradouras. Os elementos refletivos são de acrilico e lhe 
dão caracteristicas retrorrefletivas monodirecionais. Resina na co r branca. Dimensões  
25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Cola para tachão fabricada  em resina 
acrilica de poliéster com adição de cargas minerais, embalada com 5 kg, incluso 
catalisador para fixação das peças ao solo.Bobina de vinil adesivo  (refletivo), para plotter 
de recorte 25m x 60 cm, na cor vermelha, resistente ao sol e a chu va.Bobina de vinil 
adesivo (mascara) , para plotter de recorte 25m x 60 cm, incolor ( transparente), resistente 
ao sol e a chuva.Lamina 45° (agulha) para plotter GCC bobcat, boca de 60 cm

2933 5096/2013 004.467.269/0001-33 7018 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA CONVITE 16/2013 0,00 3.460,00 0,00Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 60 cm, na c or preta, resistente ao sol 
e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 6 0 cm, na cor vermelha, 
resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 25m x 60 cm, 
na cor azul, resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para plotter de recorte 
25m x 60 cm, na cor branca, resistente ao sol e a chuva.Bobina de vinil adesivo, para 
plotter de recorte 25m x 60 cm, na cor amarela, resistente ao sol e a chuva.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

812 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,23PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

786 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 1.586,04 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 897,25 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2697 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 131,62PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2667 54/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.147,40Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsMacarrã o tipo espaguete 
com ovos pacote 500grBatata palha embalagem 140gLeite condensado 3 95grCreme de 
leite 300grM aionese sabor tradicional - embalagem de 500grMolho de tomate tradicional 
embalagem 340grLeite integral longa vida, embalagem tetrapack 1000  ml.Bolo pronto 250 
grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor 
baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor 
milhoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateRefrigerante pet 2 litros tuti -frutiBolo pronto 250 
grs - sabor abacaxiSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosFermento em pó  
lata 250 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja refinado, o 
produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento 
de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração 
doBiscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Bolo pronto 250 g sabor 
baunilhaBolo pronto 250g sabor laranjaTorrada levemente salgada - embalagem 160gBolo 
lanche com recheio de baunilha - embalagem com no mínimo 70 g contendo 02 
unidadesBolo lanche com recheio de chocolate - embalagem com no mínimo 70 g 
contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de laranja - embalagem com no mínimo 70 
g contendo 02 unidadesBolo lanche com recheio de morango - embalagem com no mínimo 
70 g contendo 02 unidadesGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
amoraGelatina em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor abacaxiGelatina em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor cerejaGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor framboesaGelatina em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor limãoGelatina em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor morangoGeleia sabor abacaxi - embalagem com aproximadamente 230 
gGeleia sabor goiaba - embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor morango -
embalagem com aproximadamente 230 gGeleia sabor uva - embalagem com 
aproximadamente 230 gSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
abacaxiSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco em pó 
embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor maracujáSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor melanciaSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor 
morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em 
pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor uvaPate de atum com peso 
aproximado de 170 gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com 
peso aproximado de 170 gRefrigerante cola. Composto de agua, gasei ficada, sacarina, 
sendo permitido extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, ise nto de corantes 
artificiais, livre de sujidades, parasitas, larvas, acondiFígado b ovino em bife, congelado 
entre ( -10ºC e -25ºC), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic os 
transparentes,Batata pré-frita congelada palito, embalagem de 400gCarne bovina patinho -
moídaFilé de peito de frango resfriadoFilezinho de frango empanado  embalagem 300 
gHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando  672 grs.Iogurte 
liquido embalagem 1000 ml - sabores variadosPão de queijo congelado com peso 
aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico 500  grs.Queijo 
Mussarela em peçaQueijo Prato em peçaSalsicha de Hot -Dog.Refrigerante guaraná. 
Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo pe rmitido de 0,02 a 0,2 
g de extrato de semente de guaraná, isento  de corantes  artificiais, livre de sujidades,
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02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS

2665 58/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 980,34Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem 
fermentação. Isento de sujidades, parasFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, 
desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e lar vas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesMa rgarina com sal e 
sem gordura trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 65%, 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICI ONAL embalado à 
vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cad a 5 gramas: valor 
calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gPão tipo bisnaguinha tr adicional. Embalagem 
com 300 grs.Pão de forma tradicional, embalagem com 500 grsLeite c ondensado 
395grCreme de leite 300grMolho de tomate tradicional embalagem 340 grBiscoito doce 
sem recheio maisena embalagem de 400 grsExtrato de tomate concentr ado, isentos  de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente resistente,  vedado,  hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. Embalagem de 340 g.Leite integral longa vida, embalagem 
tetrapack 1000 ml.Biscoito sem recheio sequilho 500 grsMistura par a bolo 500 grs - sabor 
laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor 
chocolateBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g  c/ 9 
embalagens multipack - sabor naturalBiscoito doce rosquinha de coco sem recheio -
embalagem 300 grsTempero completo sem pimenta 300gFermento em pó  lata 250 
grsBiscoito doce tipo maria embalagem de 400 grsBiscoito salgado á gua e sal embalagem 
de 400gBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coc o 500 grsPure de 
batata em pó 500 grsOvos de galinha branco - embalagem com 12 unidadesÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doBiscoito salgado cream cracker embalagem de 400g.Achoc olatado em pó, 
obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar 
e sal. Constituído de pó fino e homogêneo. Isento de soja ou farin ha, sujidades e 
materiBolo pronto 250g sabor morangoBolo pronto 250g sabor baunilh aChantilly Liquido 
1000mlBiscoito doce recheado sabor chocolate com no mínimo 140 gBi scoito doce 
recheado sabor baunilha com no mínimo 140 gBiscoito doce recheado sabor morango com 
no mínimo 140 gBiscoito doce tipo wafer sabor chocolate, isento de  gordura trans. 
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e áci do fólico, gordura vegetal, 
cacau em pó, amido, óleo de soja, sal,Biscoito doce tipo wafer sab or coco, isento de 
gordura trans. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, cacau em pó, amido, óleo de soja, sal, estabBisco ito doce tipo wafer 
sabor morango, isento de gordura trans. Ingredientes: açúcar, fari nha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, óle o de soja, sal, esChá 
mate natural embalagem de 200gGelatina em pó embalagem com aproxim adamente 35 g 
- sabor morangoSuco em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor goiabaSuco 
em pó embalagem com aproximadamente 35 g - sabor laranjaSuco em pó embalagem 
com aproximadamente 35 g - sabor morangoSuco em pó embalagem com 
aproximadamente 35 g - sabor tangerinaSuco em pó embalagem com aproximadamente 
35 g - sabor uvaSardinha em conserva 125 grsPate de atum com peso aproxi mado de 170 
gPate de galinha com peso aproximado de 170 gPate de presunto com peso aproximado 
de 170 gCebola firme de primeira qualidadeApresuntado 1° qualidade  em peça.Carne 
bovina patinho - moídaQueijo Mussarela em peçaQueijo Prato em peçaSalsisha tipo ho t -
dog

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

806 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 679,42 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2834 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 28,96PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

633 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 5.563,25 0,00PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA 
NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

2992 0/0 000.000.0  - 311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37 DISPENSA D /0 0,00 0,00 114.017,78CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS REFERENTE 
MÊS DE MAIO/2013.

3147 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 18,88 18,88 18,88RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ITR- IMPOSTO TERRITORIA RURAL

3148 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 5.680,06 5.680,06 5.680,06RETENÇÃO PASEP SOBRE ARREDAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNÍCIPIOS.

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL

2523 3617/2013 010.670.182/0001-61 5104 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 146.304,00Cesta Basica contendo dezesseis itens acondicionados em caixa de p apelão resistente e 
devidamente lacrada ( 10Kg de arroz tipo1,  5Kg de feijão carioca tipo1,  4 embal. de óleo 
de soja com 900ml, 1Kg

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
-56.174,96 92.439,15 689.543,92

Movimentação do dia 21 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL
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2869 5931/2013 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA DISPENSA D /0 0,00 977,50 0,00Água mineral copo 200 mlSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroMini pão de queijoPão 
de forma tradicional, embalagem com 500 grsBolo sem recheioPresunt o fatiadoQueijo 
prato fatiadoBiscoito doce de rosquinhaBiscoito cream craker

02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

2321 5914/2013 007.361.106/0001-60 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M DISPENSA D /0 0,00 0,00 560,00Insulfilm com colocação

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

3174 0/0 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T CONVITE 22/2013 37.031,25 0,00 0,00FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 
ÂMBITO NACIONAL.

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903026.0111000 - GERAL

2943 144/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 613,98 0,00Fio fléxivel 4mm azul (rolo c/ 100m)Fio cabo flexível 4mm vermelho - 100mFio cabo 
flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mRefletor retangular completo E40
400WLampada halog palito 220v 500wReator 2x40Calha ponta fechada 2 x40Soquete 
Antiv/ FluorescenteLampada Fluorescente 40W

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
02.02.07.04.122.0014.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
02.02.07.04.122.0014.1014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.02.07.04.122.0014.1014.44905199.0111000 - GERAL

2461 3511/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 -0,18 175.939,78 0,00Readequação de edifício para instalação da Secretaria de Infraestr utura, Habitação e 
Mobilidade Urbana - Edifício localizado na Estrada do Governo nº 1831, Vila Ramos -
Termo de Contrato nº 014/2013,

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

979 5462/2013 003.306.550/0001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 480,20 0,00
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Água mineral sem gás garrafão 20 litros

02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL

2969 5936/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 0,00 89,00 0,00Drive DVD/RW

02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL

2958 8407/2013 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 54.463,10 0,00Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça  de metal, possuindo 
capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproxim adamente: 26 cm de 
diâmetro x 23 cm de altura.Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, 
capacidade para  20 litros,  nas seguintes dimensões: 36cm de altu ra x 33cm de diâmetro. 
O produto deverá conter etiqueta com dados de identifCesto plástic o para lixo em formato 
cilíndrico com tampa e pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões : 274 mm x 252 mm x 
370 mm. Cubagem de 0,14 mm2.Escova sintética para latrina com cabo  plastificado 
medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm  de altura e 5cm 
de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá coC aixa plástica para 
expedição,  com alças vazadas, capacidade 55 litros, medindo aprox imadamente: 55 cm x 
36 cm x 30 cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de ident ificação do fabricante 
e códEsponja dupla face, na cor verde e amarela, de 1ª qualidade, medindo 120 x 78 x 25 
mm, composta por espuma de poliuretano, fibra sintética e manta ab rasiva. Embalada 
individualmente em pacote plásticoLuva de látex tamanho grande, na  cor amarela, 
confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e 
com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionado eMangueira para 
jardim, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermed iária em fio de 
poliester trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira d e 3/4" e 1/2", medindo 
50mts de comprPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, 
medindo 35 x 40 cm, costurado com bainha. Deverá constar no produt o etiqueta costurada 
com: dados de identificação do fabricante, dimensõesPano para limp eza, alvejado, 
composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bo rdas costuradas. 
Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identif icação do 
fabricante,Papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, com posto por 100% fibras 
celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados  em fardos 
totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 2 2,5 x 22,5cm, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa c ontendo 1000 
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiPapel 
toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo 22 cm x 20 cm, composto por 100% de 
fibras naturais, acondicionado em pacote com 2 rolos. Deverá const ar na embalagem: 
dados de identificação dSaco plástico para coleta de lixo, extra - reforçado, capacidade 15 
litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em po lietileno de baixa 
densidade na cor preta, acondicionados em pacotSaco plástico para coleta de lixo, extra -
reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado 
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesSaco plástico 
para coleta de lixo, estra -reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 
0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, 
acondicionadosVassoura de piaçava, com cerdas naturais n° 4, para uso geral, com base 
em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimen to x 18 cm de altura 
x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso ge ral, composta por 
cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em f rasco plástico branco 
leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado 
de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indica do para limpeza, não 
incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar  no rótulo 
informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plásti ca resistente. 
Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na 
embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho i ncolor, acondicionada 
em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, 
sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex,  vulCloro, solução líquida 
a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor caracter ístico, e cor amarelada, 
com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resisten te com cor escura 
quDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipt o ou citrus, 
acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa fliptop . O produto deverá 
limpar, perfumar e desinfetar com eficDesodorizador de ar aerosol,  acondicionado em lata 
com 360 ml, na fragrância lavanda. Composição: ativo, água, solven te, alcalinizante, 
antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelenDe tergente líquido neutro, 
acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativo s aniônicos, 
sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: 
linear aInseticida aerosol acondicionado em lata com 300 ml, indic ado contra diversos 
tipos de inseto, inclusive o mosquito da dengue. Composição: Ingre dientes ativos, 
emulsificante, anti -oxidante, solvente eLimpa piso, fragrancia pinho. Detergente líqui do 
com ação eficiente na remoção completa de sujidades impregnadas co mo: óleos, graxas, 
gorduras animais e vegetais, em pisos.. Composição: tensoativos nã Limpa vidros 
acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes  informações no 
rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do tele fone do Centro de 
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Assistência ToxicológLimpador multi uso, instantâneo, embalagem pl ástica de 500ml com 
bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas frag râncias floral, 
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis , acondicionado em 
frasco plástico de 300ml com tampa fliptop, fórmula com suave frag rância de lavanda e 
película protetora que atua em diferentes superfícies, tais como: móveis envernizaPedra 
sanitária redonda pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionad a em caixa de papelão 
e internamente em saco plástico. Composição: aglutinante, isotiazo linonas, corante e 
essência. Constar naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalage m em caixa de 
papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: 
tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, 
perolado, essência de erva doce, acondicionado em galão plástico g raduado contendo 5 
litros, com alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

2898 1771/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 279,80Forro pvc 7 mm branco (L 20 cm  x 0,80)

02.02.07.04.122.1015.2015.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028.0111000 - GERAL

3095 9831/2012 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PREGÃO 15/2012 0,00 7.980,00 0,00Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa  elasticidade, 
anatômica,  confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada , nos tamanhos P, M, 
G, medindo aproximadamente 24 cm

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 193,60 193,60Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL

3003 5707/2013 048.919.419/0001-78 4033 - ANTONIO CARLOS TERRA - ME DISPENSA D /0 0,00 5.800,00 0,00Demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 m m altura, com 
impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical  e horizontal com 
microserrilha lateral.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903901.0111000 - GERAL

2643 0/0 005.329.957/0001-08 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L DISPENSA D /0 0,00 563,09 0,00SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES
NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO Nº 012/2013.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL

2481 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,06REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 781 REF. AO PGTO DE AGUA E ESGOTO -
SABESP / DIRETORIA JURÍDICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3058 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,60
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 251,70 251,70Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903948.0111000 - GERAL

3069 0/0 000.860.128/0001-25 7112 - CIAP - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  Á 
DISTANCIA PARA FUNCIONARIO DESTA DIRETORIA.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3061 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4,37PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

978 5374/2013 003.306.550/0001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.219,70 0,00Água mineral sem gás garrafão 20 litros

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,70PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2431 0/0 168.173.078-21 7031 - EDNEIA ROJO SIMEÃO OUTROS/NÃO /0 -1.475,00 -1.475,00 -1.475,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE PARA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

801 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 306,82
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3008 8998/2013 057.574.725/0001-00 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - DISPENSA D /0 0,00 380,00 0,00Serviço de usinagem para retirada de parafuso quebrado no Microonibus Placa DJL 3183

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

2147 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 15.377,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL
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2413 108/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.733,60Kit lanche contendo( 01 misto frio , 01 suco de 200 ml ,01 garrafa  de água de 500 ml  e  01 
fruta maçã )

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3067 0/0 005.634.520/0001-70 6424 - LIGA PAULISTA DE HANDEBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.540,00REFERENTE 2ª  PARCELA DO CAMPEONATO DA LIGA PAULISTA DE HANDENBOL 
PARA EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES.

3070 0/0 046.482.840/0001-39 6634 - PREFEITURA MUN. EST. BALN. CARAGUA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.080,00INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS DE 
CARAGUATATUBA/SP 2013 PARA EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

3043 9640/2013 010.904.218/0001-24 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP PREGÃO 13/2013 0,00 124.510,00 0,00Locação de Palco 10 x 08 metrosLocação de Iluminação para palcoSer viços ligação 
ElétricaServiços de SegurançasLocação de FechamentoLocação de Grad e de 
proteçãoServiço telãoLocação de Gerador de 300kwaLocação de Portal  de 
entradaLocação de Sanitários homem/mulherLocação de Sanitários de deficienteLocação 
de Carro de somLocação de Som 4

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

152 4271/2008 004.996.269/0001-20 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS PREGÃO 5/2008 0,00 185.785,92 0,00TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2008.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE–GERAL

151 8996/2012 007.841.186/0001-50 6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS ( SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE ), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇ ÃO 
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

3153 0/0 046.392.130/0007-03 5607 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00
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PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA BRZ -
5269 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O 
PROCESSO INTERNO Nº 9944/2013

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903919.0530050 - DST/AIDS

2332 166/2013 062.414.727/0001-72 7020 - ADIMEC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.340,00 0,00Prestação de Serviço, de Funilaria, Pintura, e Reposição de Peças no Veiculo Corsa, da 
marca GM, ano 2005 modelo Sedã Placa 5916. COAS/DST/AIDS.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL

373 14540/2011 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TOMADA DE 3/2012 0,00 0,00 1.783,97Contratação de empresa especializada para execução de obras para c onstrução de praça 
de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Co njuntos 
Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E"

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

2955 1711/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 62,36Bucha ferro galvanizado 3 x 1 1/2Niple galvanizado 2 1/2

02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL

2867 1701/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 100,30 0,00Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WTerminal de lâmpada  de 
encaixe

02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL

2351 89/2013 052.018.330/0001-08 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.353,11
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RETENTOR  Código 75287623 (pá carre carregadeira  Fiat Allis FR 12 0.2)Rolamento  cod 
75287622 (pá carregadeira Fiat Allis  FR 120.2)Rolamento cod 75287 577 (pá carregadeira  
Fiat Allis  FR 120.02)Retentor   cod 7528120 (pá carregadeira Fiat  Allis FR 120.2)Anel cod. 
75287604 (pá carregadeira FiaT Allis Fr 120.0)Para -brisa  lado direito ( pá carregadeira  
Fiat Allis FR 120.2

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1738 5581/2013 066.102.294/0001-70 4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.582,28 0,00Alcool comum

02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3007 8991/2013 067.385.922/0001-35 6560 - MECANICA POZZANI LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 480,00 0,00Serviço de reparo completo na direção com mão de obra e peças incl uindo: cromo da 
ponteira de arrasto, jogo de reparo, lapidação do corpo orbitrol, lapidação placas 
bombeamento, teste na Pá carregadeira Fiat Allis

3021 1155/2013 017.308.364/0001-36 7086 - EDSON GOMES LAMBERT DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00Reforma do corpo da concha da Pá Carregadeira FR 120 Fiat Allis.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

214 10525/2012 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.564,93CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS 
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA 
CRIANÇA DE ATÉ 11 AN

217 14267/2011 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.360,00TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA

213 10525/2012 010.569.472/0001-13 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS 
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA 
CRIANÇA DE ATÉ 11 AN

02.07.32.08.243.0084.1084.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903014.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1793 29/2013 002.698.336/0001-03 1049 - BRINK BRIL  MAT. ESCOLARES LTDA.EPP. DISPENSA D /0 0,00 139,80 0,00
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Conjunto Família Terapeutica branca sem sexo com 07 membros (Adult os e crianças ). 
Material tecido 100% algodão.Conjunto Família Terapeutica negra se m sexo com 07 
membros (Adultos, crianças). Material tecido 100% algodão.

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.000 - Assistência Social
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA

2680 60/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,00HD 500GB Sata.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

635 0/0 051.213.049/0001-63 6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN DISPENSA D /0 0,00 11.044,58 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO 
PROCESSO SD Nº 252/00 ( CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA 
INCUBADORA )

02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL

1472 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA DISPENSA D /0 0,00 146.713,94 0,00PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0001/004 (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 08112/02

1474 0/0 047.250.733/0001-48 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 153.345,84 0,00PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0002/004  (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 03810/03

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
35.556,07 890.164,41 25.218,62

Movimentação do dia 24 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL

784 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 65,50 0,00
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PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / GABINETE

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

2991 1555/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.034,31Serviço para reserva de passagem aérea

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL

773 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 3.545,82 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL

810 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 65,50 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 -340,59 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL

777 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 65,50 0,00
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PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL

2584 5704/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00Etiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 3.300 unidadesEtiqueta ink -jet/laser 
tam 21,2x 38,2 mm A4 -caixa c/ 7.800 unidades

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL

2675 91/2013 005.970.484/0001-15 7013 - ANGELO BAZILIO BONFIM - ME DISPENSA D /0 -398,00 0,00 0,00Guarda sol diametro 1,80 cm em lona plástica com proteção raios UV  50++Base de 
concreto 25 kg para guarda sol

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

63 9254/2010 329.589.945-20 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA DISPENSA D /0 0,00 1.277,48 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDADE Nº 1545, JARDIM 
PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO 
ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.

3215 0/0 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 161,92 0,00 0,00REFORÇO DA NE.113 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CARTÓRIO DA 192ª ZONA 
ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 
148/2011

3216 0/0 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 161,92 0,00 0,00REFORÇO DA NE.115 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CARTÓRIO DA 192ª ZONA 
ELEITORAL CONFORME CONTRATO Nº 148/2011

02.02.07.04.122.1015.2015.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903905.0111000 - GERAL

3183 1798/2013 083.849.458-70 7130 - MARCIA DE SOUZA PINTO PACCICO DISPENSA D /0 3.040,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para avaliação psicológica fu ncional para porte de 
arma de fogo para os candidatos do concurso, realizado por profiss ionais devidamente 
credenciados pela Polícia F

02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL

771 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 6.108,21 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 1.575,08 0,00

(Página: 251 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL

18 10994/2010 009.342.808-19 5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO DISPENSA D /0 0,00 1.995,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA 
ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS 
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS

19 10994/2010 219.212.268-38 5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO DISPENSA D /0 0,00 1.995,00 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANDO DA 
ROCHA , QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS 
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.

35 5397/2008 234.882.048-04 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI DISPENSA D /0 0,00 781,97 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 
03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL

2042 47/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 0,00 0,00 258,00Papel sulfite branco alcalino, formato A4,  75g/m2 (pct c/ 500 fol has).

02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3189 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 12,08 12,08 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3190 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 1,28 1,28 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3191 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 2,59 2,59 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3195 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 113,54 113,54 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3197 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 1,28 1,28 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3210 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 642,85 642,85 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3211 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 915,76 915,76 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3213 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 47,45 47,45 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3214 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 97,81 97,81 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903957.0111000 - GERAL

2813 0/0 001.638.142/0001-41 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA DISPENSA D /0 0,00 203,20 0,00

(Página: 252 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/2010 - SISTEMA DE CONTABILIDADE E 
ESCRITA FISCAL PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3185 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3186 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3187 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3188 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL

120 0/0 114.340.008-93 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA CONVITE 68/2011 0,00 0,00 2.800,00CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU
02.04.11.12.000 - Educação
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.11.12.361.1023.2023.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3218 0/0 168.173.078-21 7031 - EDNEIA ROJO SIMEÃO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE, E 
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E 
URGENTE.

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2486 2001/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.119,00Toner compatível Color Laser Jet CC530A - PretoToner compatível Color Laser Jet 
CC531A - CianoToner compatível Color Laser Jet CC532A - AmareloToner compatível 
Color Laser Jet CC533A - Magenta

02.04.12.12.361.1025.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2472 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 0,00 2.379,27
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REFORÇO NE.158 - TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TECNICA E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA .

02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3194 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 8.475,19 8.475,19 0,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3219 0/0 168.173.078-21 7031 - EDNEIA ROJO SIMEÃO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00PRESTAÇÕES DE SEVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM 
REFEIÇOES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES PUBLICOS Á 
SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1159 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 63.308,40 7.530,34PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

782 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 46.600,02 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2100 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00
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Telha brasilit 2,44 x 0,90Tábua 2m comp. x 30cm larg.Rejunte para PiaTelha 
portuguesaTelha RomanaTelha FrancesaCotovelo azul ¾"   90°Bucha Pl ástica 
6mm.Torneira bica Móvel 3/4Parafuso 6 mm Cabeça SextavadaParafuso para Fixação de 
Vaso sanitário

2102 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 213,00Lamina de serra 24 DPassa fio alma aço 20 mtsDisco de Makita para concretoFita isolante 
33 + 3 m de 20m

02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2103 54/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 0,00 0,00 86,00Alicate rebitador 4 pontasCadeado N° 40.

02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

52 4824/2005 567.211.028-20 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI DISPENSA D /0 0,00 6.048,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, 
JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA Á DIRETORIA 
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

158 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 0,00 1.230,00TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004.0111000 - GERAL

2984 8906/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD PREGÃO 6/2013 0,00 17.638,40 0,00Cota de gás P45.Cota de Gás P13.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

2129 6741/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 37,24
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2151 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 10.748,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica, 
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida de graúdo, com 
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Tangerina ponkan de 
primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh o e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em 
caixa

2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 654,90Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
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parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2926 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 26.586,35Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2927 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 105.145,50Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

2917 271/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.496,00
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Kit lanche contendo: 02 lanches pão frances com presunto e queijo,  01 suco de fruta 
embalagem 200 ml

02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL

1158 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 7.679,82 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL

2092 3843/2013 007.003.503/0001-60 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO D DISPENSA D /0 0,00 0,00 490,00Toner HP laser P 1606 DN - 78A, Cor Preto, Compatibilidade Laserjet P1606DN, 
M1536DNF MFP, Rendimento Médio de 2,100 Impressões com 5% de Cobertura. Tipo Alto 
rendimento, novo, original, não remanufaturado, não recondicionado e não reciclado.

02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2995 9587/2013 004.955.454/0001-77 7081 - VC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00Contratação de Show Artistico “Banda SP Gaitta”, que será realizado no dia  14/06/2013 às 
22 h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 2013” .

02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL

778 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 230,76 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 5.487,93 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2908 1028/2013 006.024.845/0001-01 7068 - MMC Iguassu Viagens Ltda DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.160,00
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Contratação de serviço de hospedagem

02.05.21.10.302.0041.1041.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  SOCORRO
02.05.21.10.302.0041.1041.44905224.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

2314 1249/2013 005.970.484/0001-15 7013 - ANGELO BAZILIO BONFIM - ME DISPENSA D /0 -199,00 0,00 0,00Tenda gazebo retrátil com cobertura na cor azul 100%l polietileno impermeável, base em 
alumínio e corpo de ferro, dimensões : altura 2,50 m x largura 3,0 0 m x profundidade: 3,00 
m.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

3175 286/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME DISPENSA D /0 570,00 0,00 0,00Garrafa de agua mineral de 500 ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

3030 268/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 -815,00 0,00 0,00Sonda de gastrostomia 20 FR com 2,0 cm de profundidade com botton

3176 283/2013 000.637.825/0001-11 7128 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ) DISPENSA D /0 4.565,00 0,00 0,00Fralda Geriatrica tamanho M - pacote 8 unidadesFralda Geriatrica tamanho G - pacote 8 
unidadesSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpar ente, para sondagem 
uretral, estéril, numero 12, com  no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, 
embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietile no, o produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.

3177 268/2013 000.637.825/0001-11 7128 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ) DISPENSA D /0 815,00 0,00 0,00Sonda de gastrostomia 20 FR com 2,0 cm de profundidade com botton

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL

3005 253/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 -1.185,00 0,00 0,00Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e 
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso 
geriátrico, no tamanho EG. Pacote 6 unidades.

3094 283/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 -4.565,00 0,00 0,00Fralda Geriatrica tamanho M - pacote 8 unidadesFralda Geriatrica tamanho G - pacote 8 
unidadesSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpar ente, para sondagem 
uretral, estéril, numero 12, com  no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, 
embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietile no, o produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.

3181 253/2013 000.637.825/0001-11 7128 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ) DISPENSA D /0 1.185,00 0,00 0,00Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e 
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso 
geriátrico, no tamanho EG. Pacote 6 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0111000 - GERAL

3212 0/0 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE DISPENSA D /0 2.139,98 2.139,98 0,00
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REFORÇO DA NE.04/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FARMÁCIA POPULAR 
CONFORME CONTRATO Nº 080/2011.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

4 0/0 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE DISPENSA D /0 0,00 2.161,13 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 -
VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, 
VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 639,50PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL

1152 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 27.689,89 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

137 0/0 009.547.370/0001-18 6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME PREGÃO 25/2011 0,00 0,00 37.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (com fornecimento de mão de obra, insum os, 
materiais correlatos, acessórios, emissão de laudos quando exigid

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9 12512/2011 092.753.808-30 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE DISPENSA D /0 0,00 5.358,17 0,00LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 ( 1º E 2 º 
ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, 
ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ

02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3193 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 32,75 32,75 0,00
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PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.23.10.305.0046.1046.33903036.0530050 - DST/AIDS

2501 169/2013 000.637.825/0002-00 6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 -1.365,00 0,00 0,00Tubo para coleta à vácuo tampa amarela (gel) volume 8,5 mlTubo par a coleta á vácuo 
tampa roxa , volume 4,0 ml com EDTA sem ativador de coagulação

3178 169/2013 000.637.825/0001-11 7128 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ) DISPENSA D /0 1.365,00 0,00 0,00Tubo para coleta à vácuo tampa amarela (gel) volume 8,5 mlTubo par a coleta á vácuo 
tampa roxa , volume 4,0 ml com EDTA sem ativador de coagulação

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL

911 857/2013 000.855.154/0001-65 6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME CONVITE 2/2013 0,00 0,00 1.213,60Pão francês 50gr

02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL

2676 87/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 -4.660,80 0,00 0,00Cotovelo PVC 2/"marrom 90°Cotovelo PVC 2/"marrom 45°Adaptador PVC 2/" 
MarromBucha de redução PVC 2/"x1/" MarromCola para PVC - Frasco com 1 litroTubo 
Galvanizado 2/" - Barra 6 metrosRegistro de Gaveta 2/"Adaptador Galvanizado 2/"Tubo
PVC 2/" MarromCola 3M para tubo galvanizado - Instalação de CavaleteCurva Ferro 
Galvanizado fêmea DN 50mm (2/") - 90°Curva ferro Galvanizado macho fêmea DN 50mm 
(2/") - 90°

02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL

780 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 5.263,02 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS
02.06.26.04.125.0073.1073.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.06.26.04.125.0073.1073.44905234.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

1760 21/2013 015.063.177/0001-04 6930 - MARCOS MAURICIO MARTINS GUIMARÃES DISPENSA D /0 -999,00 0,00 0,00
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Escada de Fibra de vidro Extensiva Vazada EFV 15 3,00 m Fechada / 4,80 mm extendida.

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL

968 1362/2013 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.500,00Óleo diesel S 10Gasolina comum.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3180 5942/2013 066.102.294/0001-70 4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA DISPENSA D /0 7.596,00 0,00 0,00Etanol comum

02.06.26.04.125.1063.2063.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903017.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2679 8983/2013 010.671.230/0001-36 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA  SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,00HD 500GB Sata.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

772 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 32,75 0,00PGTO DE AGUA  E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL

2741 5569/2013 009.337.138-19 2739 - NICODEMOS CURTI DISPENSA D /0 0,00 2.700,00 0,003º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 209/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA 
FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL

3192 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 103,72 103,72 0,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3179 6236/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 220,88 0,00 0,00

(Página: 262 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Assento sanitario soft brancoBacia convencional brancoBolsa preta para vasoBolsa spud 
1" 1/2 40 mm 2.1/2"Caixa de descarga c/ engate  brancoCotovelo PVC  3/4 
marromChuveiro 220vLuva azul ¾Parafuso luxo bacia S10 c/ 2Reparo p ara válvula hidra 
maxTubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Tubo para caixa de descarga

3182 6237/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 54,00 0,00 0,00Telha cerâmica tipo francesa

02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

32 11316/2009 838.151.558-00 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA 
ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3196 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 617,77 617,77 0,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3220 0/0 064.449.818-83 6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH OUTROS/NÃO /0 1.200,00 1.200,00 0,00DESPESAS COM BUFFET PARA V ENCONTRO LÚDICO REGIONAL DHCA REGIONAL 
DA GRANDE SÃO PAULO NORTE - CONDECA

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

3184 0/0 129.856.628-26 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD DISPENSA D /0 2.336,35 2.336,35 0,00REEMBOLSO DE GASTOS COM DESPESAS MEDICAS, MEDICAMENTOS E 
TRATAMENTOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL - REQUERIMENTO NO PROCESSO 
INTERNO Nº 10204/2013

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
26.288,32 230.276,36 230.789,01

Movimentação do dia 25 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.02.04.122.1006.2006.33903039.0111000 - GERAL
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3013 299/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 428,00 0,00COXIM DO MOTOR(VIATURA DA GCM PLACA DBA 5922 E 5923 PLACA BVZ 0525 )
Coxim do motor traseiro BVZ 0525Rolamento traseiro(veiculo Ipanema  placa BVZ 0525)
Pivo (veiculo placa BVZ 0525)Jogo pastilha (veiculo placa BVZ 0525 )Rolamento dianteiro 
(veiculo placa BVZ 0525)Flexivel  (veiculo placa BVZ 0525)

3018 8993/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 405,00 0,00Alavanca de cambio GM (veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Cabo de embr eagem (veiculo 
Parati Placa CMW 0308)Cabo de abertura de capo  (veiculo Parati Pl aca CMW 0308)
Correia dentada  (veiculo Parati Placa CMW 0308)Bomba de água  (ve iculo Parati Placa 
CMW 0308)Kit rolamento traseiro (veiculo Parati Placa CMW 0308)Pas tilha de freio  
(veiculo Parati Placa CMW 0308)Disco de freio  (veiculo Parati Pla ca CMW 0308)

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0111000 - GERAL

3117 0/0 068.165.408-24 7113 - ISRAEL DA SILVA BUENO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE 
PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DE ECONÔMIA POPULAR E 
SOLIDÁRIA.

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905234.0111000 - GERAL

2960 5664/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 354,80 0,00Furadeira impacto 2 v 500w 110vSerra  marmore 1400 w 110 v

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

1444 3971/2013 012.986.710/0001-11 6562 - ROCHA  & FILHO COMERCIO DE TELHAS DISPENSA D /0 0,00 667,50 0,00Telha brasilit 2,44 x 0,90Parafuso com arruela 5/16 x 11

02.02.07.04.122.1015.2015.33903042 - FERRAMENTAS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042.0111000 - GERAL

2959 5664/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 264,85 0,00
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Alicate corte diagonal 6  com cabo isoladoAlicate rebitador 4 bico sAlicate universal 8"Arco 
serra  nº 12 angularDisco corte diamanteDisco corte  ferro 4.1/2Trena 05 mtsPrumo nº 5

02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL

154REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 179,00INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE"  OFICIAL DA 
PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL

771 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 32,62 32,62PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 289,07PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3076 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.430,87PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - RAMAIS

3077 0/0 003.498.897/0002-02 3478 - A. TELECOM S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.116,02PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - A TELECOM

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

3057 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 526,94PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 416,40 416,40Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3080 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,23
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3001 164/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 491,80 0,00Chuveiro 220 voltsFita isolante 33 + 3 m de 20mFio cabo flexível 6 mm azul

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3078 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 181,65PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3079 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,31PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3139 0/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 4.388,80 0,00Filtro p/ agua completo tipo Fort leveToneira lavatorio light C23A ssento para vaso sanitário 
infantilRegistro pressão 3/4Registro de gaveta 1 ½"Torneira pia re ta ¾Valvula hidra  
completa  coloridaTorneira para bebedouroSifão sanfonado universal Parafuso vaso 
sanitárioFechadura  externaPerfilado galvanizado 38x38 6 mt chapaP arafuso  de 8 mm c/ 
bucha cab. sextavadaValvula 3/4 para piaTrinco  pequeno para portã o tipo 
tarjetaDobradiça pequena - 2" (5 CM)Abraçadeira tipo D C/ cunha 3/4Bucha fix 06Parafuso 
A.A 4,2 x 32 PAN

02.04.15.12.361.1037.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3140 167/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 3.041,68 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Lâmpada 20 x 40 fluorescenteLâmpada 20 x20 fluorescenteDisjuntor u nipolar 25AReator 
alto fator 2 x40Reator eletronico bivolt 2 x 20Lâmpada incandescen te 100wx127vLâmpada 
incandescente 100w x 220vLâmpada fluorescente  econômica 25 WDaile t multipl 3/4" 
xEletroduto 3/4 barra 3 mtsEletroduto 3/4 curva  de 90Fio cabo aut o 2.50 mm azulFio cabo 
auto 2.50 mm pretoFio cabo lógico 5x24 4PKeystone cat.5 RJ -45 c/ supLuva unidut reto 
3/4 "Tampa para dailet 3/4 3TTampa para dailet mult 3/4 2F RJ 45Ta mpão dailet 
3/4"Unidut multiplo curto 3/4

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3039 2033/2013 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00Contratação de empresa para instalação de 01 aparelho de ar condic ionado tipo Split HI 
Wall 30.000 btu/h na Emeb Vila Bela, incluindo instalação eletrica , mão de obra técnica, e 
todos materiais necessários para realização do serviço.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 255,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 1.173,00 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
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com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 1.040,40 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2425 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 2.624,08 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 943,44 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 498,08 0,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
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integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

3040 8682/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 7.330,00 0,00Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPó para purê de batata instantâneo Ingredien tes: batata flocos 
desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal , sal, cebola e curcuma 
pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

3042 8682/2013 000.636.372/0001-09 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L PREGÃO 30/2011 0,00 20.098,00 0,00Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, 
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 
e niacina, aromas idênPó para purê de batata instantâneo Ingredien tes: batata flocos 
desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal , sal, cebola e curcuma 
pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.

3049 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 9.000,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903923.0111000 - GERAL

2994 9586/2013 009.430.238/0001-21 7080 - CARLOS EDUARDO TAFURI ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00Contratação de Show de Forro “Anderson Marques Banda e Ballet”, qu e será realizado no 
dia  16/06/2013 às 22h no Parque da Cidadania, no evento “Juninão Franco da Rocha 
2013” .

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2510 6759/2013 067.729.178/0004-91 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 13/2012 0,00 10.157,00 0,00
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Metoclopramida 10mg / 2mlMontelucaste sódica 10 mgPrednisona 20 mg Prednisona 5 
mgPrednisolona fosf. sód. 1,34 mg/ml - sol. oralOmeprazol 20 mgNimodipina 30mg

2525 6759/2013 067.729.178/0004-91 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 13/2012 0,00 300,00 0,00Óleo mineral - frasco 120ml

02.05.21.10.302.1050.2050.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903020.0131000 - SAÚDE–GERAL

2590 162/2013 000.592.933/0001-15 7054 - ZEDAMED LTDA DISPENSA D /0 0,00 720,00 0,00Capa de travesseiro hospitalar , tipo napa  impermeavel, lavável ,  antialérgica , 
confeccionada com ziper , medidndo 0,50 x 0,70

02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

3014 3358/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 124,50 0,00Correia dentada  (corsa placa JFO 3930)Tensor de correia  (corsa placa JFO 3930)

3020 3357/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 505,00 0,00Volante direção (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Cilindro mestre d e freio (veiculo sprinter 
Placa DBA 5912)

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 283,46PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

140 0/0 004.148.921/0001-57 1929 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESP TOMADA DE 7/2011 0,00 0,00 38.789,10TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 096/2011.

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3124 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 168,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2629 8984/2013 002.157.967/0001-07 43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS DISPENSA D /0 0,00 2.962,00 0,00
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BALDE OLEO MOTOR TURBO 15W40 - PLACA - DBA 2059 / DBA 2055 / DBA 2053 / 
DBA 2060TAMBOR FREIO CAMINHÃO VW - PLACA - DBA 2059 / DBA 2055 / DBA 2053 
/ DBA 2060LONA FREIO CAMINHÃO VW - PLACA - DBA 2059 / DBA 2055 / DBA 2053 / 
DBA 2060ROLAMENTO RODA TRASEIRA - PLACA - DBA 2059 / DBA 2055 / DBA 2053 / 
DBA 2060

02.06.26.04.125.1063.2063.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

2932 5096/2013 016.644.887/0001-90 7015 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI CONVITE 16/2013 0,00 11.958,00 0,00Micro esfera de vidro para sinalização horizontal. São aplicadas p or aspersão, 
concomitantemente com tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem na superfície da 
película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização desta.  Acondicionadas em saco 
de 25 kg.Solvente a base de toluol para limpeza e diluição de tint a em resina acrilica, 
embalado com com 18 litros.Tachão bidirecional, peça confeccionada  em resina de 
poliester ou sintética, de alta resistencia mecanica, com cargas m inerais não reativas, com 
dois pinos externos de fixação, zincados e com roscas ancoradouras . Os elementos 
refletivos são de acrilico e lhe dão caracteristicas retrorrefleti vas bidirecionais. Resina na 
cor amarela. Dimensões  25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Ti nta em resina 
acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, in cluso laudo.Tinta em 
resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros , incluso laudo.Tinta 
em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 l itros, incluso 
laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embala da com 18 litros, 
incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor verm elha embalada com 18 
litros, incluso laudo.Cone de sinalização viária, em material de b orracha, cores laranja e 
branco, altura 75 cm, com 02 faixas refletivas, de acordo com as n ormas da ABNT 
15071.Tachão monodirecional, peça confeccionada em resina de polie ster ou sintética, de 
alta resistencia mecanica, com cargas minerais não reativas, com d ois pinos externos de 
fixação, zincados e com roscas ancoradouras. Os elementos refletivos são de acrilico e lhe 
dão caracteristicas retrorrefletivas monodirecionais. Resina na co r branca. Dimensões  
25x15x05 cm (CxLxA), padrão CET SP/ABNT.Cola para tachão fabricada  em resina 
acrilica de poliéster com adição de cargas minerais, embalada com 5 kg, incluso 
catalisador para fixação das peças ao solo.Bobina de vinil adesivo  (refletivo), para plotter 
de recorte 25m x 60 cm, na cor vermelha, resistente ao sol e a chu va.Bobina de vinil 
adesivo (mascara) , para plotter de recorte 25m x 60 cm, incolor ( transparente), resistente 
ao sol e a chuva.Lamina 45° (agulha) para plotter GCC bobcat, boca de 60 cm

02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3017 1164/2013 004.229.338/0001-70 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 978,00 0,00Gás de SoldaOxigenio IndustrialAcetileno -kg

02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

148 0/0 008.223.523/0001-09 6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD CONVITE 73/2011 0,00 0,00 6.430,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3016 3473/2013 014.047.266/0001-02 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00
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Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Filtro de ar - Gol 
Placa DMN 6655Filtro de combustivel - Gol Placa DMN 6655

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2930 29/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.348,67 0,00Coco em flocos - 200gFarinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o produto a ser 
entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Sal refinado iodado, com no mínimo 
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco d e polietileno, pesando 
mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a  contar daAmeixa 
em calda 200grMacarrão tipo espaguete com ovos pacote 500grAzeite extra virgem lata 
500mlAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 100grLeite condensad o 395grCreme de 
leite 300grLeite de coco embalagem 200 mlCreme de cebola - 68gAlho picado sem sa l -
pote 400grCaldo de carne 0% gordura 57 grs com 6 tabletesCaldo de galinha 0% gordura 
57grs com 6 tabletesPalmito picado vidro 500grAtum ralado lata c/ 170grBiscoito Waffer 
sabor chocolate 145 grsGroselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 
grsArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de  5kgBiscoit o água e sal 
400grFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMacarrão penne pac ote 500gMassa 
para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 500 grsSardi nha em conserva 
130 grsAchocolatado em pó lata 400 grsFarinha de trigo tipo 1, que  deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. 
Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, Carboidra toTempero fondor 
vidro 120GBiscoito recheado  wafer sabor chocolate 165 grLeite lon ga vida semi 
desnatado 12 x 1 ltMolho de tomate  395grÓleo de soja refinado (fr asco com 900 ml).Café 
em pó torrado – 500g.Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor limao 
(85g)Biscoito doce sem recheio Maisena 400gGelatina em pó embalage m com 
aproximadamente 35 g - sabor uvaSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, 
congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com 
aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuH amburguer de carne 
bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peit o de frango 
resfriadoPeito de frango sem osso, embalado em saco plástico trans parente, atóxico. 
Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de 
fabricação, validade, peso, ingredientes, cariLinguiça fresca tosc anaQueijo mussarela 
fatiadaCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Carne bovina patinho - moídaAlcatra em 
bife, congelada.Lagarto em peça.Presunto fatiado

02.07.31.08.242.0083.1083.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.31.08.242.0083.1083.33903016.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2674 23/2013 052.530.425/0001-06 7014 - FRANCO-PEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.045,45 0,00Apontador de plástico para lápis com 12 unidadesBorracha branca, m acia, especial para 
apagar escrita a lápis. Composição: Borracha natural, cargas, óleo  mineral e aceleradore 
c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades).Cola líquida branca de 90gr  
- caixa com 12 unidadesTesoura escolar em aço inox - sem pontaTesoura multiuso para 
escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo aproximadamente 2 0 cm de 
comprimento. Embalada individualmente em blister transparente. Dev erá conter na 
embalagem: código de barTinta guache amarela, acondicionada em pot e plástico 
resistente contendo 250ml, com tampa rosqueável sem vazamentos. Co mposição: resina, 
água, pigmentos, carga  e conservantes tipo benzatiazol. O prodTin ta guache verde, 
acondicionada em pote plástico resistente contendo 250ml, com tamp a rosqueável sem 
vazamentos. Composição: resina, água, pigmentos, carga  e conserva ntes tipo 
benzatiazol. O produtTinta guache vermelho, acondicionada em pote plástico resistente 
contendo 250ml, com tampa rosqueável sem vazamentos. Composição: r esina, água, 
pigmentos, carga  e conservantes tipo benzatiazol. O proTinta guac he azul, acondicionada 
em pote plástico resistente contendo 250ml, com tampa rosqueável s em vazamentos. 
Composição: resina, água, pigmentos, carga  e conservantes tipo be nzatiazol. O 
produtoTinta guache branco, acondicionada em pote plástico resiste nte contendo 250ml, 
com tampa rosqueável sem vazamentos. Composição: resina, água, pig mentos, carga  e 
conservantes tipo benzatiazol. O produTinta guache rosa, acondicio nada em pote plástico 
resistente contendo 250ml, com tampa rosqueável sem vazamentos. Co mposição: resina, 
água, pigmentos, carga  e conservantes tipo benzatiazol. O produto Tinta guache marrom, 
acondicionada em pote plástico resistente contendo 250ml, com tamp a rosqueável sem 
vazamentos. Composição: resina, água, pigmentos, carga  e conserva ntes tipo 
benzatiazol. O produTinta guache preto, acondicionada em pote plás tico resistente 
contendo 250ml, com tampa rosqueável sem vazamentos. Composição: r esina, água, 
pigmentos, carga  e conservantes tipo benzatiazol. O produtGiz de cera grande, 12 cores, 
112 g, atóxico. Composição: ceras, cargas minerais inertes e pigme ntos. Acondicionado 
em caixa de papelão contendo dados de identificação do fabricante.  O vencedor 
deveráFita crepe na cor branca, medindo 19 mm de largura x 50 m de  comprimento, 

(Página: 272 / 357)



indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílio s escolares entre outras 
aplicações. Em seu corpo constar daPapel sulfite multiuso extra br anco, pacote com 500 
folhas, formato A4, medindo 210mm x 297mm, com gramatura 75 g/m², acondicionando 
em embalagem fechada e lacrada. Ser de alta qualidade e brancura, sPapel crepom 
branco 48x2,00Papel crepom azul marinho 48x2,00Papel crepom azul c laro 48x2,00Papel 
crepom verde escuro 48x2,00Papel crepom verde claro 48x2,00Papel c repom pink 
48x2,00Papel crepom rosa 48x2,00Papel crepom amarelo 48x2,00Papel crepom laranja 
48x2,00Papel crepom marron 48x2,00Papel crepom preto 48x2,00Papel crepom roxo 
48x2,00Papel camurça branco 40x60Papel camurça azul 40x60Papel cam urça verde 
40x60Papel camurça rosa 40x60Papel camurça amarelo 40x60Papel camu rça laranja 
40x60Papel camurça na cor marron, com formato 40 cm x 60 cm, acond icionado em filme 
plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser 
utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 
cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacra do, contendo 25 
folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f oPapel camurça roxo 
40x60Papel cartão branco fosco 50x70Papel cartão na cor azul, medi ndo 50 cm x 66 cm, 
acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na 
embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d o faPapel cartão na 
cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plást ica transparente, 
contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas,  cor e dados de 
identificação do fPapel cartão na cor rosa, medindo 50 cm x 66 cm,  acondicionado em 
embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de 
barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na  cor amarelo, medindo 
50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, c ontendo 20 folhas. 
Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel 
cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em emb alagem plástica 
transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de ba rras, medidas, cor e 
dados de identificação doPapel cartão cor marron 50x70Papel cartão , preto, 48 cm x 66 
cm, 210 g.  Acondicionado em embalagem contendo 20 folhas com dado s do fabricante e 
marca.Papel cartão cor roxo 50x70Papel color set branco 48x66Papel  color set azul 
48x66Papel color set, verde, 48 cm x 66 cm, 110 g.  Acondicionado em embalagem 
contendo 20 folhas com dados do fabricante e marca.Papel color set  rosa 48x66Papel 
color set, amarel o, 48 cm x 66 cm, 110 g.  Acondicionado em embalagem contendo 20 
folhas com dados do fabricante e marca.Papel color set  laranja 48 x66Papel color set 
marron 48x66Papel color set preto 48x66Papel color set roxo 48x66P apel seda branco 
50x70 - 18 gPapel seda azul 50x70 - 18 gPapel seda verde 50x70 - 18 gPapel seda rosa 
50x70 - 18 gPapel seda amarelo 50x70 - 18 gPapel seda laranja 50x70 - 18 gPapel seda 
marron  50x70 - 18 gPapel seda roxo 50x70 - 18 gPapel espelho (dobradura) Dourado -
48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) azul - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) verde 
- 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) rosa - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) 
amarelo - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) marron - 48x66 - 56 gPapel espelho 
(dobradura) preto - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) roxo - 48x66 - 56 gPapel 
espelho (dobradura) vermelho - 48x66 - 56 gPapelão ParanáCartolina na cor BRANCA 
formato 50x66 - 150gCartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g.Cartolina na cor VERDE 
formato 50x66 - 150gCartolina na cor AMARELA formato 50x66 - 150g.Cartolina na cor 
Marrom formato 50x66 - 150g.Cartolina na cor PRETO formato 50x66 - 150gPapel micro-
ondulado 50x80 cm cor rosaPapel micro -ondulado 50x80 cm cor vermelhoPapel micro -
ondulado 50x80 cm cor verdeTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,4 0 largura 
BRANCOTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura PRETOTecido  não texturizado 
TNT 45 gr/m² 1,40 largura AZUL CLAROTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura 
AMARELOTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura VERMELHATe cido não 
texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura VERDE CLAROEVA Etil Vinil Ac etato (Borracha não 
toxica 40x70cm)  c/ 5 fls -cor brancaEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm)  
push c/ 5 fls -cor amareloEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm)  c / 5 fls -
cor verde folhaEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm )  c/ 5 fls -cor 
marronEVA E

02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2931 29/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.282,64 0,00Água sanitária - 1 litroCreme dental adulto para higiene bucal c/ 90 gPedra sanitá ria com 
suporte individual com haste plastica 30 g, acondicionada em saco plástico.Luva 
descartavel tamanho P - caixa 100 unidDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlÁlcool 96
% - 1000mlSabão em pó - caixa c/ 1 kgPalito dental de madeira em caixa de papel com 
100 unidadesFósforo acondicionado em maço com 10 caixasEscova de d ente adulto -
macia

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3221 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 202.080,00 0,00 0,00
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REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS MUNICIPAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250038 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL JOHN FAVORS

3222 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 30.000,00 0,00 0,00REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS ESTADUAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550047 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL JOHN FAVORS

3223 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 17.820,00 0,00 0,00REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS FEDERAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

3047 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 84.338,65ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 1651/2012 - PARCELA 11/67.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
249.900,00 93.204,71 146.503,32

Movimentação do dia 26 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL

3224 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 20.000,00 20.000,00 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3225 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 10.000,00 10.000,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3234 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 204.915,16 204.915,16 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3310 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 48.500,78 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.01.04.122.1003.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.1003.2003.31901143.0111000 - GERAL

3255 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 64.244,00 64.244,00 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3377 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 15.364,52 15.364,52 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL

3357 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 5.424,00 5.424,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3376 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL

804 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 77,20 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

2479 0/0 079.331.598-00 6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA OUTROS/NÃO /0 -81,50 -81,50 -81,50ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, TAXI EM BRASILIA PRESTANDO SERVIÇO
À MUNICIPALIDADE

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL

3311 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 207.667,11 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.02.04.122.1005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.02.04.122.1005.2005.31901143.0111000 - GERAL

3378 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 65.717,98 65.717,98 0,00
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL

3312 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.489,10 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.03.04.122.1007.2007.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.03.04.122.1007.2007.31901143.0111000 - GERAL

3379 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 3.726,04 3.726,04 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905234.0111000 - GERAL

3284 20/2013 013.253.086/0001-06 6208 - COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA DISPENSA D /0 5.640,80 0,00 0,00Autoclave horizontal de 7 litrosCadeira de manicure com braço e gavetaCarrinho auxiliador 
com 4 bandejas

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 163,17PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL

3283 10090/2013 009.464.177/0001-13 4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C PREGÃO 11/2013 15.379,20 0,00 0,00Oficina: corte e costura

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL

3235 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 15.956,60 15.956,60 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3313 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 32.261,51 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1010.2010.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.05.04.122.1010.2010.31901143.0111000 - GERAL

3256 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 5.306,84 5.306,84 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3380 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 10.213,03 10.213,03 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL

3358 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 4.610,40 4.610,40 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

805 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 430,13 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL

3322 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 7.621,01 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
02.02.07.04.122.1014.2014.31900303.0111000 - GERAL

3390 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 854,24 854,24 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL

3236 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 83.710,75 83.710,75 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3314 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 323.516,34 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31901143.0111000 - GERAL

3257 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 25.487,66 25.487,66 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3381 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 91.177,20 91.177,20 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL

3307 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 81.291,52 0,00 0,00RECOHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE 
JUNHO/2013

02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL

3087 0/0 199.963.388-19 6103 - RONALDO GOMES GONÇALVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 623,31VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3089 0/0 218.333.168-27 7119 - SILVIO ALVES JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.716,82VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

3306 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 241.000,20 0,00 0,00COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL JUNTO AO SEPREV, ONERANDO COTA 
PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 0691/2008

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

2953 9173/2013 008.528.442/0001-17 4472 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 7/2013 0,00 0,00 5.016,00Leite integral longa vida, embalagem tetrapack 1000 ml. Apresentaç ão em caixa de 
papelão com 12 unidades protegida com filme plástico, com data de validade superior a 3 
meses.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL

3341 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.034,00 2.034,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL

3359 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 30.623,00 30.623,00 0,00
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903912.0111000 - GERAL

2473 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 0,00 2.670,94REFORÇO NE.157 - TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TECNICA E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA .

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 73,71 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 516,26 0,00Prestação de serviço para publicação de editais

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 264,77 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

157 0/0 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CONVITE 91/2010 0,00 0,00 1.298,33TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL

3237 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 65.267,54 65.267,54 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3315 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 59.912,75 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1016.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.08.04.122.1016.2016.31901143.0111000 - GERAL

3259 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 13.349,54 13.349,54 0,00
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3382 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 14.255,87 14.255,87 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL

3342 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 9.492,00 9.492,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL

3360 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.034,00 2.034,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL

988 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 107,81 0,00REFORÇO DO EMPENHO Nº 799

02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL

3273 0/0 0  .   .   - 1521 - JUIZO DA 2ª VARA CÍVIL DE FRANCO DA DISPENSA D /0 3.000,00 3.000,00 0,00GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFEREBTE CUSTAS RELATIVAS Á HONORÁRIOS 
PERICIAIS NECESSÁRIOS PARA DEFESA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 
0009926.13.2011.8.26.0198

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.09.04.123.1019.2019.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.03.09.04.123.1019.2019.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL

3343 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 0,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL

3238 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 65.904,49 65.904,49 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3316 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 94.958,01 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1020.2020.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.10.04.123.1020.2020.31901143.0111000 - GERAL

3260 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 20.848,40 20.848,40 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3383 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 23.992,46 23.992,46 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL

3345 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.034,00 2.034,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL

3361 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.034,00 2.034,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

808 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 427,85 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE FINANÇAS

3230 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 19,22 19,22 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3232 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 3,16 3,16 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3239 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 24,31 24,31 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3294 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 17,78 17,78 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3295 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 2,54 2,54 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3308 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 240.133,33 0,00 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3309 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 74.068,23 74.068,23 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1024.2024.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.12.12.361.1024.2024.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3261 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 23.900,31 23.900,31 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3384 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 73.851,37 73.851,37 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1024.2024.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.04.12.12.361.1024.2024.31901187.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3285 0/0 368.139.648-52 7138 - DAUANA GOES UCHOA DISPENSA D /0 1.804,00 1.804,00 0,00FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013.

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3346 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.356,00 1.356,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3362 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 35.619,65 35.619,65 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3229 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 496,65 496,65 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3231 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 118,90 118,90 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3240 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 798.907,62 798.907,62 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3317 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 744.247,69 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.361.1026.2026.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3262 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 200.710,00 200.710,00 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3385 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 198.230,92 198.230,92 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3084 0/0 313.689.098-17 7116 - JOSILENE GERALDO DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.008,32VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3085 0/0 322.587.148-69 7117 - MAGNA RIBEIRO DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 0,00 659,81VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

3090 0/0 263.352.858-94 7120 - TATIANA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.183,21VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

02.04.13.12.365 - Educação Infantil
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3318 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 558.157,48 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.365.1027.2027.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.365.1027.2027.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3386 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 177.096,49 177.096,49 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3319 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 44.040,95 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366.1028.2028.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.366.1028.2028.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3387 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 13.690,39 13.690,39 0,00
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3320 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 353.473,68 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1030.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3388 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 112.035,90 112.035,90 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3083 0/0 177.519.568-60 7115 - GILBERTO DIVINO DELLA TORRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.054,06VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3363 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 523,58 595,29PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3233 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 199,44 199,44 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3321 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 521.302,49 0,00 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.365.1032.2032.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3389 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 176.077,63 176.077,63 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3081 0/0 363.630.408-92 7114 - ARTHUR DA SILVA FERNANDES DE PAULA DISPENSA D /0 0,00 0,00 549,04VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3082 0/0 168.148.478-17 6732 - CLAUDIA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 978,26VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

3091 0/0 009.568.838-26 7121 - VILMA DA SILVA PEDROSO PIRES DISPENSA D /0 0,00 0,00 708,33VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 661,02 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3226 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 181,65 181,65 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3227 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 535,14 535,14 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

3228 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 139,29 139,29 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3088 0/0 284.514.168-88 7118 - ROSANA GONÇALVES OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 832,57VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3254 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 63.018,22 63.018,22 0,00
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PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3339 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 63.578,69 63.578,69 0,00PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3340 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 89.073,60 89.073,60 0,00PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL

3241 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 73.353,46 73.353,46 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3323 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 65.483,65 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1045.2045.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.19.27.812.1045.2045.31901143.0111000 - GERAL

3263 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 24.566,96 24.566,96 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3391 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 21.678,60 21.678,60 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL

3347 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL

3364 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 6.102,00 6.102,00 0,00
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL

3242 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 33.316,82 33.316,82 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3324 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 24.021,08 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20.13.392.1047.2047.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.20.13.392.1047.2047.31901143.0111000 - GERAL

3264 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.122,65 11.122,65 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3392 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 8.603,15 8.603,15 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL

3365 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.034,00 2.034,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3245 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 45.970,24 45.970,24 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3327 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.353,60 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0040.1040.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.0040.1040.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3266 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 13.518,78 13.518,78 0,00
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3394 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 451,20 451,20 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 984,27PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

904 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 98,89 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3328 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 53.327,52 53.327,52 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0041.1041.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.0041.1041.31901143.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3395 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 16.323,60 16.323,60 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

905 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 759,91 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADOR

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3243 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 332.518,43 332.518,43 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3244 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.285,67 11.285,67 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3325 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.791.283,54 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3326 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 27.810,47 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.1049.2049.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3265 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 63.051,54 63.051,54 0,00
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3393 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 468.977,52 468.977,52 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL

3086 0/0 215.624.188-07 5766 - PRISCILLA RODRIGUES BASTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.241,37VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

3276 9737/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 110.326,40 0,00 0,00Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adenosina 3 mg/ml - sol. 
injetávelAdrenalina 1:1000Água Destilada 500 mlÁgua Destilada para  injeção - com 05 
mlAlendronato Sódico 70 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAmiodarona 50 mg/ml 
- sol. injetávelAmiodarona 200 mgAtenolol 50 mg.Atropina 0,25 mg/ml - sol. 
injetávelBeclometasona 50 mcg - spray inalatório - uso nasalCloreto de Potássio 19,1 % -
com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlDexametasona 4mg/ml - sol. 
injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDopamina 5mg/ml -
solução injetávelEnalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. 
injetávelGlicose à 50% - com 10 mlIsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelMetformina 850 
mgLoratadina 10 mgAcetilcisteína 200 mlRinger com lactato 500 mgDi pirona sódica 1g -
sol. InjetávelInsulina Glargina 100 UI  -frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgLidocaína 
2% - geléiaLoratadina xarope 1 mg/mlInsulina Asparte.Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em 
polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto 
estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml  em polipropileno trilaminado 
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp adas na bolsaSoro 
Fisiológico 0,9% 500 ml  em polipropileno trilaminado transparente  com diferenciação de 
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno 
trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de pr oduto estampadas na 
bolsa

3279 9737/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 140.022,94 0,00 0,00Ácido Valpróico 250 mg.Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão 
injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de 
Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlCarbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCarvedilol 
12,5 mgCarvedilol 3,125 mgCarvedilol 6,25 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução 
injetável IVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGlimepirida 4 
mgHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgSalbutamol 2 mg/5ml -
xaropeSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina A + D -
gotasCarbomer 2 mg/gVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetávelClindamicina 600 
mgVildagliptina 50 mgFlumazenil 0,5 mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xaropeSertralina 
50mgColagenase - cremeVitaminas do Complexo BNaloxano 0,4 mg

3282 9737/2013 067.729.178/0004-91 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 13/2012 6.389,00 0,00 0,00Metoclopramida 10mg / 2mlMontelucaste sódica 10 mgNeomicina + Baci tracina - 5 mg/g + 
250 UI/g - pomadaPrednisolona fosf. sód. 1,34 mg/ml - sol. oral

02.05.21.10.302.1050.2050.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903010.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

3281 9737/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 8.217,10 0,00 0,00Anestésico local injetável, a base de cloridrato de lidocaína 2% s em vaso constritor; 
tubetes com 1,8 ml. - embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente dados 
de identificação, marca comeIodoformio, em pó, para uso endodôntic o, em frasco com 
aproximadamente 10g., embalado individualmente, constando externam ente marca 
comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da daResina Composta 
Fotopolimerizavel – hibrida ou micro hibrida/dente anterior e post erior/ kit introdutorio, 
contendo as cores básicas, condicionador de esmalte, primer, adesi vo dentinário e 
acessórios.Anestésico injetável cloridrato de lidocaína + epinefri na (36mg + 18 ug). Para 
uso odontológico, adaptável a seringa carpule, caixa com 50 unidad es, com fabricante, 
data fabricação, prazo de validade,Anestésico tópico, em forma de gel, aminobenzoato de 
etila em base hidrossolúvel, com sabores diversos, em pote com apr oximadamente 12 g. 
constando externamente marca comercial, procedência de fabricaCond icionador ácido 
para restaurações em resina – embalado em seringaEvidenciador de p laca bacteriana em 
solução. Embalado em frasco com 20 ml, constando externamente marc a, procedência, 
prazo de validadeFormocresol em solução, composição formula Buckle y, em frasco com 
10 ml, embalado individualmente, constando externamente, procedência, fabricação, prazo 
de validadeFio dental embalado com 100 metros
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02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

3277 9737/2013 061.613.881/0001-00 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 13/2012 20.259,40 0,00 0,00Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas  devidamente 
acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borrach a natural, tendo uma 
face com perfeita aderência, medinFita Crepe simples, medindo 25 m m x 50 m, boa 
adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Luva 
Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com  alta sensibilidade tátil, 
boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptaçã o, acabamento de 
ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com 
alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, 
acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8 .0, confeccionada em 
látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, 
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva de latex  para procedimento, 
tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade t átil, formato 
anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, 
antiderrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confecci onada em látex 
natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, 
aveludadas internamente, punho longo, antideLuva Nitrilica - Ambidestra, palma lisa, 
dedos antiderrapantes, totalmente isenta de lubrificantes e látex,  sem pó, tamanho 7, 
indicada para profissionais com sensibilidade ao látex natural, co m regisLuva Nitrilica -
Ambidestra, palma lisa, dedos antiderrapantes, totalmente isenta d e lubrificantes e látex, 
sem pó, tamanho 8, indicada para profissionais com sensibilidade a o látex natural, com 
regisVaselina Liquida - 1000mlDetergente Enzimatico 5 Enzimas – 1000mlAlcool Gel – 
440gr

3280 9737/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 170.598,90 0,00 0,00Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl godão hidrófilo em 
manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessu ra uniforme 
entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogênio e m acio, cor branca 
(80%), boa absorveAtadura de crepe  medindo 10 cm x 4,5 m de compr imento, 
confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com  as bordas 
delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em for mAvental 
descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% p olipropileno), decote 
em vies e outros par no pescoço, manga longa, com punhos gramatura  50, acabamento 
em overlock. EmbalagemBisturi descartável com cabo  nº 10, com lam ina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material rBisturi descar tável com cabo nº 15, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 23, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reCateter intra venoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 20g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiop aco, permanencia longa, 
semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm,  c/ agulha em aco 
inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano,  flexível, atoxico, 
radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20c m de comp., diametro 
de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Coletor u rinário complementar, 
com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face  posterior e transparente 
na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilizaç ão, com capCompressa de 
gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm 
quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., 
com formatEquipo para administração de soluções parenterais, PVC o u similar, atóxico, 
tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plásti ca, com pinça rolete 
de alta precisão, c/corta fluxo, comSonda de Aspiração Traqueal nº  08 confeccionada em 
polivinil atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com  dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Folley (cateterismo 
vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha nat ural, siliconizada, 
com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá se r arredondada, 
comSonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balã o, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade dista l e a próxima (ponta), 
deverá ser arredondada, comSonda de Folley (cateterismo vesical de  demora) nº 16, com 
balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas v ias na extremidade 
distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda de Fo lley (cateterismo 
vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha nat ural, siliconizada, 
com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá se r arredondada, 
comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente,  para sondagem uretral, 
estéril, numero 08, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lub rificada, embalagem 
em papel grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil atóxica  flexível, transparente, 
para sondagem uretral, estéril, numero 14, com  no mínimo 35cm, c/ conector universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 18,  com  no mínimo 35cm, 
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c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fTorneira de 3 vias 
descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla , com 3 vias de acesso, 
resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e 
diametrosAbaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproxi madamente 20 cm 
de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 
unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 
11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimi tadas, elasticamente 
adequada, enrolada uniformemente (em foAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de 
comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as 
bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente  (em foScalp nº 19 -
Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo para infusão 
endovenosaColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, 
impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro  ao manuseio, em 
formato quadrado, com capacidade de 20lLençol de papel descartável , em papel com 
textura firme e resistente, na cor branca,100% celulose virgem med indo 70cm x 50m., 
invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçSeringa 
descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparen te, apresentando rigidez 
e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação mili metrada, embolo 
borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apiro gênico integro e 
transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua u tilização, corpo com 
graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartáv el em plástico, 
atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica 
na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borrach a atóxica naSeringa 
descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i ncolor com resistência 
mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2 
em 2 unidades,Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, 
incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em grav ação indelével de 0 a 
100UI com divisões de 2 em 2 unidades,

02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL

3344 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3348 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.559,40 1.559,40 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3356 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 7.458,00 7.458,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE–GERAL

3366 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.356,00 1.356,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3372 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3373 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 9.672,80 9.672,80 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3374 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 44.411,05 44.411,05 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3375 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903911.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

3407 4630/2013 004.842.598/0001-17 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M DISPENSA D /0 66.000,00 0,00 0,00IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, TREINAMENTO DE PESSOAL E BANCO DE DADOS EM
DATA-CENTER E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB PARA USO NAS 
UNIDADES ADM. DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 
018/2013.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 2.344,32 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE–GERAL

3253 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 3.420,00 3.420,00 0,00
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PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3338 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 57.967,33 57.967,33 0,00PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3329 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 60.647,66 60.647,66 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22.10.304.1053.2053.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.22.10.304.1053.2053.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3396 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 19.190,33 19.190,33 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3296 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 316,89 316,89 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

3297 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 141,39 141,39 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3330 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 57.252,03 57.252,03 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.23.10.305.1055.2055.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.23.10.305.1055.2055.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3397 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 16.571,38 16.571,38 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL

3246 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 77.903,94 77.903,94 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3331 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 298.779,44 298.779,44 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1059.2059.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.25.15.451.1059.2059.31901143.0111000 - GERAL

3267 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 22.271,94 22.271,94 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3398 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 89.045,87 89.045,87 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL

3355 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 248,00 248,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL

3367 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 23.752,60 23.752,60 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL

3332 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 45.144,87 45.144,87 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.452.1061.2061.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.25.15.452.1061.2061.31901143.0111000 - GERAL

3399 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 14.210,29 14.210,29 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 122,30 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3247 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 28.668,00 28.668,00 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3333 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 86.475,41 86.475,41 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1062.2062.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.26.04.125.1062.2062.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3268 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 9.106,71 9.106,71 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3400 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 24.425,34 24.425,34 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3349 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3368 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 6.102,00 6.102,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

786 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 643,73 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

153 0/0 062.577.929/0001-35 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.894,20PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO 
DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO 
DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA 
ROCHA/SP.

172 6922/2012 071.832.679/0001-23 1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.611,05PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE 
TERRENO LOCALIZADA Á RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, 
DESTINADA Á INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 
058/PGP/2000

3298 123/2013 007.919.106/0001-32 7133 - HABITTAR CANTEIROS DE OBRAS EM CON DISPENSA D /0 3.620,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada em locação de contêiner total mente confeccionado 
em aço galvanizado tipo B, telhas de 0,5mm de espessura e perfis d e estrutura em chapa 
16 (1,55mm),   Piso: Cavername em madeira tipo Roxinho, Garapa ou Pariri, em vigas de 
6x16cm, Ensaio do IPT  n.º 847.348. Identificação Botânica PSEA n. º 2116739 com massa 
Esp. Densidade 15% de umidade  (g/cm³), forrado em comp

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL

3248 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 5.706,60 5.706,60 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3334 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 8.138,39 8.138,39 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.27.18.541.1064.2064.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.27.18.541.1064.2064.31901143.0111000 - GERAL

3269 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.902,20 1.902,20 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3401 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 2.642,73 2.642,73 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL

3350 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 135,60 135,60 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS  E ENCARGOS
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL

3249 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 29.643,96 29.643,96 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1066.2066.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.28.15.451.1066.2066.31901143.0111000 - GERAL

3270 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 8.578,12 8.578,12 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3402 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 5.124,05 5.124,05 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL

3351 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL

3370 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.356,00 1.356,00 0,00
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3371 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL

1463 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 2.140,42 0,00REFORÇO DA N.E ESTIMATIVA 797 REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONICA - VIVO / 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3250 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 39.495,15 39.495,15 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3335 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 201.148,54 201.148,54 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1068.2068.31901143 - 13º SALÁRIO
02.07.29.08.244.1068.2068.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3271 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 12.291,15 12.291,15 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3403 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 58.523,45 58.523,45 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3354 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 678,00 678,00 0,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3369 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 12.882,00 12.882,00 0,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 732,37 0,00
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PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903941.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3278 79/2013 013.627.164/0001-95 6778 - VANESSA CARVALHO PEREIRA DISPENSA D /0 2.220,00 0,00 0,00Contratação de empresa para fornecimento de alimentos prontos para  realização de festa 
junina na Unidade de Saude Mental dia 28 de junho de 2013 as 13:30  h para 150 
pessoas.Itens que serão servidos: 300 pastéis de queijo e carne, 1 50 cachorro quente, 
pipoca, 6 kg bolo de fubá, 6 kg bolo de aipim, 6 kg bolo de milho,  3 kg mini cocadinha com 
goiabinha, 4 kg broa de milho, 30 refrigerantes 2 litros v

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3221 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 0,00 33.680,00 0,00REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS MUNICIPAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250038 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL JOHN FAVORS

3222 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 0,00 5.000,00 0,00REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS ESTADUAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550047 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL JOHN FAVORS

3223 0/0 017.230.520/0001-93 7135 - ASSOC. DE ASSIST. CRIANÇA E AO ADOL DISPENSA D /0 0,00 2.970,00 0,00REPASSES DE CONVÊNIO DE RECURSOS FEDERAL PARA SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E 
REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, 
MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA DOMÊSTICA DE ACORDO COM ANEXO I  E II DO 
CONVÊNIO Nº 030/2013.

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3251 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.281,57 11.281,57 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3336 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.739,11 1.739,11 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.34.08.243.1070.2070.31901143 - 13º SALÁRIO
02.07.34.08.243.1070.2070.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3272 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 3.736,46 3.736,46 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3404 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 511,50 511,50 0,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

3305 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 54.339,86 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DEBITOS ACORDO Nº 3261/2012 - PARCELA 06/10

02.09.36.28.843.1073.0107.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.09.36.28.843.1073.0107.46917102.0111000 - GERAL

3301 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 97.947,39 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ACORDO COM A LEIS Nº 061/1998 - 137/2000 E 
476/2004 - PARCELA 149/240.

3302 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 36.206,60 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ACORDO COM A LEI Nº 777/2011 - PARCELA 28/60

3303 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 21.798,85 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE 
ACORDO COM A LEI Nº 899/2012 - PARCELA 06/60

3304 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 21.830,41 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE APORTE DE ACORDO COM A LEI Nº 
900/2012 - PARCELA Nº 06/60

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

3274 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 309,07 309,07 309,07RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI Nº 
9.478/97.

3275 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 366,47 366,47 366,47RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DO PETROLEO.

02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL

3252 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 11.340,00 11.340,00 0,00
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PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3337 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 126.210,06 126.210,06 0,00PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
11.989.397,45 5.779.970,58 41.382,39

Movimentação do dia 27 de Junho de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL

824 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 299,10PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / GABINETE

02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL

804 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 306,66PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

787 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 669,13 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL

809 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 342,72
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PGTO DE CONTA TELAFONICA - VIVO / JUNTA MILITAR

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

790 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 92,71PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL

825 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,55PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL

3307 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 -81.291,52 0,00 0,00RECOHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE 
JUNHO/2013

02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

3306 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 241.000,20 0,00COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL JUNTO AO SEPREV, ONERANDO COTA 
PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 0691/2008

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

2611 5026/2013 054.807.441/0001-29 6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L DISPENSA D /0 0,00 2.460,22 0,00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NECESSÁRIAS DA DIRETORIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.189,87PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

785 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 344,59PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL

820 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 77,81PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA

02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL

988 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 658,36REFORÇO DO EMPENHO Nº 799

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901301 - FGTS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3410 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 2.813,90 2.813,90 0,00GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 
DE JUNHO/2013.

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901301 - FGTS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901301.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

3409 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 60.498,56 60.498,56 0,00
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GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 
DE JUNHO/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3125 0/0 254.924.778-70 7129 - VANESSA LUCA DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.752,74VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3062 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 909,33PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - VIVO

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3141 131/2013 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA DISPENSA D /0 0,00 1.449,00 0,00Confecçao de faixa em impressão digital 4 cores em alta resolução,  tamanho 5,00 x 0,74 
m. Acabamento em ilhós.

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3015 1912/2013 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 5.760,00 0,00Aquisição de créditos  municipais

02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2031 82/2013 011.369.926/0001-75 6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME DISPENSA D /0 0,00 5.210,00 0,00Confecção de grade de proteçao medida 3.90 x 1.25 m (Emeb Mariana omas Ferreira)
Confecção de grade de proteçao na porta da cozinha medida 2.10 x 0 ,91 m (Emeb 
Mariana omas Ferreira)Confecção de grade de proteçao na lavanderia  medida 2.75 x 2,53 
m com porta de entrada na grade (Emeb Mariana omas Ferreira)Confec ção de grade de 
proteçao na porta de entrada e grade de correr medida 2.15 x 1.90 m (Emeb Mariana omas 
Ferreira)Troca de vidros da janelas (Emeb Mariana omas Ferreira)

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

1853 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 316,92 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1854 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 482,60 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1855 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 264,28 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

1849 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.193,70 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate 
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto 
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e 
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de 
potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo
sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, co minho, orégano, 
realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidrat ada. Não contem 
glúten. Acondiciona

(Página: 304 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

1850 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 3.113,98 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1851 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 2.054,70 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

1852 5730/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 25,02 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2414 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 114,50 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

2415 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.295,80 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferr o e acido folico, que 
deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento  de terra, máximo de 
15% de umidade. que deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e es pécies, constituído de 
grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máxim o 15%Fubá de 
milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgermin ado ou não,  com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, 
isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tip o caracol.  cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para 
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo 
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em 
conserva,  contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg 
drenadoMolho de tomate refogado temperado,.  IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido 
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a 
sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, 
contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em 
saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), 
cebola, manjericão, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato  monossodico, 
cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2416 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.188,48 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2417 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.590,32 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2418 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 1.692,20 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2419 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 798,00 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol.   cor amarela; obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para  macarronada: 
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola  de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola 
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. 
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento 
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2420 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 239,40 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2421 6889/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 159,60 0,00
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Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estErvilha verde em conserva,  contendo: ervilha verde, água, açúc ar e sal. Embalagem 
em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resul tante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos 
inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%F ubá de milho pré 
cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não,  com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ran ço, isento de 
sujidades, matéMassa alimentícia: seca para macarronada: formato g ravatinha: cor 
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido 
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmol a com ovos, massa 
curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmo la de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento 
deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo  amassamento de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e 
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva,  contendo : milho verde, água, 
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.  
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo  vegetal, salsa, alho e 
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja 
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e 
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de 
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do 
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de 
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente 
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 
1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjericão, 
cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa 
desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

2928 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 23.870,57 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2929 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 20.945,05 0,00Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
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porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

3025 8682/2013 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PREGÃO 30/2011 0,00 144,50 0,00Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de  15%, permitido 
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, 
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho 
tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) 
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de 
especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais 
estFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, q ue deverá ser obtida pela 
moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. que 
deverá ser  acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento  de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído d e grãos inteiros e sãos 
com no máximo 8% de avariados,  com no máximo 15%Fermento em pó qu ímico, 
formado de substância ou mistura de substância química que, pela i nfluência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas ela boradas com 
farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de  milho desgerminado 
ou não,  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência d e umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com o vos, massa curta 
tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de t rigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, i sento deMassa 
alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, i senta de corante 
artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto deverá ser  obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estra nhas a sua composição 
e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingred ientes: tomate, 
açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspect o de massa mole 
(concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e se mentes cor verSal 
refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -
umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

3049 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 12.560,00 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

3052 8681/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 1.700,80 0,00Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata doce rosada de primeira q ualidade, firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e 
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de 
primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física o u mecânica, (rachaduras, 
cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acon dicionada em sacos 
de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme.  Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qu alidade compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura 
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas 
ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem 
desenvolvida. AcondicioMaça fuji nacional de primeira qualidade, a presentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura , com polpa intacta 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMelancia redonda  graúda de primeira 
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qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aOvo de 
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, 
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em 
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em 
caixa de madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade 
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasTangerina 
ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e 
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, 
sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL

3103 4139/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD DISPENSA D /0 0,00 7.990,88 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATLETAS DA DIRETORIA 
DE ESPORTES NOS JOGOS REGIONAIS DE CARAGUATATUBA.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

817 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.097,04PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL

796 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 442,83 873,81PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE ESPORTE

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL

816 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 737,82PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL

795 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.121,35PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAUDE DA MULHER

357 0/0 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 28.486,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.05.21.10.302.0041.1041.33903922.0530029 - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO

3411 0/0 077.156.537/0001-70 5538 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE ENS E PESQ DE S DISPENSA D /0 720,00 720,00 0,00COMPLEMENTO NE.2586 - PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS NO 14º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME TABELA ENVIADA EM ANEXO
PELO CEREST NO OFICIO Nº 030/2013.

02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

145 7173/2008 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. PREGÃO 15/2008 0,00 0,00 3.194,40TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.

159 0/0 004.018.645/0001-02 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 4.013,40TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.

02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0131000 - SAÚDE–GERAL

1837 3920/2013 007.137.101/0001-58 6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PREGÃO 10/2012 0,00 0,00 33.665,26Execução de serviços de manutenção predial na Praça da Saúde "Júli o Mitsuyuki Saito" 
localizada na rua Nelson rodrigues, s/nº, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços 
nº 009/2012 decorrente do pregão Presencial nº 010/2012

02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL

2972 144/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 0,00 79,00 0,00Switch 8 portas

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901301 - FGTS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL

3408 0/0 0 84 - F.G.T.S. DISPENSA D /0 17.979,06 17.979,06 0,00GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 
DE JUNHO/2013.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

1515 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 992,21 0,00
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES 
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL

1518 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 69,75 0,00Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar 
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo 
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, 
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas 
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do 
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de 
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher  descartável p/ refeição 
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em 
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá  constar impr esso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o s copos devem 
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e 
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu ardanapo de 
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação  - pacote com 
50 unidades.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

2973 144/2013 007.900.264/0001-40 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN DISPENSA D /0 0,00 101,00 0,00Fonte para Monitor W1943CVFiltro de Linha para 5 tomadas

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0230061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO

2569 6759/2013 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB PREGÃO 13/2012 0,00 363,80 0,00Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço  inox, bisel 
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de 
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,  calibre 40x12, 
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme. 
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataAl motolia plástica, 
transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou s imilar, resistente às 
desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de 
identificaAvental descartável, tamanho único, confeccionado com fa lso tecido (100% 
polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga long a, com punhos 
gramatura 50, acabamento em overlock. EmbalagemBisturi descartável  com cabo nº 11, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reBisturi 
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo 
confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, co m lamina de aço inox, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com 
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi desca rtável com cabo nº 23, 
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial reCateter 
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi 
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, 
siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexí vel, atoxico, radiopaco, 
permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp.,  diametro de 0,7mm, 
c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso , em poliuretano, flexível, 
atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 2g, c/20cm de comp., 
diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em 
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi  implantável, calibre 24g, 
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon izada, reta, 
oca,Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flex ível, anatômico, com 
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalage m individual estéril, 
com dados de identificação eEletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil 
com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condu tividade na parte 
central. Embalagem com dados de identificação e proceIntraca 14 x 20 (16G x 12) – 
amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, 
material radiopaco.Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central. -
Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopacoPap el térmico de registro 
de eletrocardiograma 48 mm x 30 metros de comprimento, com escala própria para 
registro e adaptação ao aparelho eletrocardiografo. Embalagem com dados de 
identificação e procSonda de Aspiração Traqueal nº 06, confeccionada em polivinil atóxico, 
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flexível transparente. Embalagem individual com dados de identific ação e procedência, 
data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Aspiração Traq ueal nº 10 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de 
Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atoxico, flexí vel transparente. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de 
esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 14 con feccionada em polivinil 
atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiSonda de Aspiração Traqueal nº 16 
confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalag em individual com dados 
de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e pra zo de valiSonda de Folley 
(cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em  borracha natural, 
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser 
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para 
sondagem uretral, estéril, numero 10, com  no mínimo 35cm, c/conec tor universal, 
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica 
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14,  com  no mínimo 35cm, 
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi co e fSonda 
descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, 
numero 16, com  no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,  embalagem em papel 
grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexíve l, transparente, estéril para 
sondagem gástrica, tipo levine, numero 06 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador 
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d escartável, em 
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 
16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em 
paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente,  estéril para sondagem 
gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, ad aptador universal, 
siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxi ca flexível, 
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa 
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda e ndotraqueal, número 
(4,0), calibre 18, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula 
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril,  a ap resentação do pSonda 
endotraqueal, número (5,5), calibre 24, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, 
com conector, válvula de segurança, em PVC

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.844,44PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

1156 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.917,02PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

146 7173/2008 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. PREGÃO 15/2008 0,00 0,00 21.570,00TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.

147 9974/2009 005.220.435/0002-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.820,00TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 074/2009.

181 0/0 011.210.166/0001-59 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME PREGÃO 19/2011 0,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE 
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2220 0/0 854.246.928-34 4246 - MARIA LUCIA LAURINI OUTROS/NÃO /0 -857,31 -857,31 -857,31PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM 
REFEIÇÕES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS Á 
SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

219 10260/2007 005.847.580/0001-70 6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00
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O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSES, BEM 
COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE 
RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

823 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,56PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

803 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 753,75PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301 - INDENIZAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301.0111000 - GERAL

3412 0/0 0  .   .   - 1578 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL CO DISPENSA D /0 34.391,60 34.391,60 0,00COMPLEMENTO DE DIFERENÇA DE DEPÓSITO REFERENTE AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA Nº 2536/2010 DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO OFÍC IO 
DIR. JURIDICA Nº 229/2013.

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL

819 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.471,51PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.001,46
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL

968 1362/2013 033.337.122/0129-90 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.000,00Óleo diesel S 10Gasolina comum.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

812 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 331,76PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

786 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.586,04PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL

131 0/0 0 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.600,00TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DOS MUNICÍPIOS  DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC RETO 
6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL

818 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 355,36PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

814 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.483,79
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PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

789 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 897,25PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

562 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R DISPENSA D /0 0,00 10.536,61 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA
DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO
PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

826 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 209,82PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

806 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 679,42PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

3305 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 54.339,86 0,00
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PARCELAMENTO DE DEBITOS ACORDO Nº 3261/2012 - PARCELA 06/10

02.09.36.28.843.1073.0107.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.09.36.28.843.1073.0107.46917102.0111000 - GERAL

3301 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 97.947,39 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ACORDO COM A LEIS Nº 061/1998 - 137/2000 E 
476/2004 - PARCELA 149/240.

3302 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 36.206,60 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ACORDO COM A LEI Nº 777/2011 - PARCELA 28/60

3303 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 21.798,85 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE 
ACORDO COM A LEI Nº 899/2012 - PARCELA 06/60

3304 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 0,00 21.830,41 0,00PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE APORTE DE ACORDO COM A LEI Nº 
900/2012 - PARCELA Nº 06/60

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

3074 0/0 253.987.278-69 7111 - LETICIA ROCHA DE MIRANDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,12RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PAGA E O 
RECURSO TER SIDO DEFERIDO PELA JARI - PROCESSO Nº 5696/2013

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
34.254,29 700.543,97 162.055,01

Movimentação do dia 28 de Junho de 2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.01.01.01.31.0001.1001.44905299.0111000 - GERAL

3630 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 5.200,00 5.200,00 5.200,00DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.01.01.01.31.1001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.1001.2001.31901199.0111000 - GERAL

3631 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 233.507,38 233.507,38 233.507,38
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DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL

3632 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 29.914,82 29.914,82 29.914,82DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL

3634 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 13.144,69 13.144,69 13.144,69DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL

3635 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 17.269,28 17.269,28 17.269,28DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL

3636 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 16.163,99 16.163,99 16.163,99DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL

3637 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC DISPENSA D /0 90.589,94 90.589,94 90.589,94DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

02.00.00 - PREFEITURA
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL

3224 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.000,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3225 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3234 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -204.915,16 -204.915,16 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3310 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -48.500,78 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3478 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 140.671,16 140.671,16 140.671,16PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3557 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 33.136,26 33.136,26 33.136,26PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.01.04.122.1003.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.1003.2003.31901143.0111000 - GERAL

3255 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 64.244,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3377 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.364,52PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL

3357 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.424,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3376 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.02.04.122.0006.1006.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.01.02.04.122.0006.1006.44905234.0111000 - GERAL

3423 9172/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 372,40 0,00 0,00Ventilador de parede 65 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, 
preto aro metálico, potência 150 W-bivolt, frequência 60 HZ, rotação RPM 450/1050.

02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL

3311 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -207.667,11 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3558 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 141.949,13 141.949,13 141.949,13PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.02.04.122.1005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.02.04.122.1005.2005.31901143.0111000 - GERAL

3378 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 65.717,98
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.02.04.122.1006.2006.33903016.0111000 - GERAL

3424 9172/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 187,21 0,00 0,00Quadro branco 1,50 x 1,2m. Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 3mm de 
espessura. Moldura em alumínio anodizado fosco (17mm de espessura)  com suporte para 
apagador arredondado, removível, podendo ser instalado na vertical  ou horizontal. 
acompanha conjunto de acessórios para instalação.Marcador p/ retro projetor ponta de 
4,0mm, escrita de 1,8mm e filme 0,5mm. (Estojo c/ 6 unidades)Apaga dor p/ quadro branco 
em base plástico azul sob a medida: 15x6 cm, moleton 8,0mm

02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

787 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 2.326,34 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3597 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 68,32 68,32 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADSO DE INTERNET - UOL

02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL

3440 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 526,25 526,25 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL

3312 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -11.489,10 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3559 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 7.763,06 7.763,06 7.763,06PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.03.04.122.1007.2007.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.03.04.122.1007.2007.31901143.0111000 - GERAL

3379 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.726,04PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL

41 1015/2012 656.942.528-53 6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 3.032,03 0,00
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LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO 
- FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL 
DA ESCOLA DE MODA"

3624 6773/2007 009.343.328-00 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO DISPENSA D /0 13.430,68 0,00 0,00REFORÇO NE.102 - 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOÇÃO DE IMOVEL PARA 
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA 
ROCHA

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 340,59 340,59PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

3599 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. DISPENSA D /0 136,01 136,01 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - TERRA

3603 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 556,59 556,59 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA

3604 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 124,62 124,62 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL

3235 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -15.956,60 -15.956,60 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3313 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -32.261,51 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3479 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 10.649,76 10.649,76 10.649,76PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3560 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 22.048,48 22.048,48 22.048,48PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1010.2010.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.05.04.122.1010.2010.31901143.0111000 - GERAL

3256 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.306,84PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3380 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.213,03PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL

3358 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.610,40
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.01.05.04.122.1011.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.05.04.122.1011.2011.33903615.0111000 - GERAL

2901 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 175,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2902 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 437,50 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2903 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 87,50 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - CONTRATO Nº 02/2013

2904 0/0 914.823.648-91 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE DISPENSA D /0 0,00 875,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2905 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 0,00 2.187,50 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

2906 0/0 010.649.338-82 6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO DISPENSA D /0 0,00 437,50 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA -
CONTRATO Nº 03/2013

02.01.05.04.122.1011.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903699.0111000 - GERAL

3607 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 1.297,71 1.297,71 0,00RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE 70% CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE 
ABRIL, MAIO E JUNHO DO IMOVEL LOCADO PARA O BANCO DO POVO PAULISTA
CONFORME ITEM DO CONTRATO.

3608 0/0 104.468.928-58 3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO DISPENSA D /0 166,83 166,83 0,00RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E LUZ NOS MESES DE 
ABRIL, MAIO E JUNHO DO IMOVEL LOCADO PARA DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICA CONFORME ITEM DE CONTRATO.

02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

3158 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 52,10PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL

3417 9414/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 66,00 0,00 0,00Confecção de carimbo automatico printer 14x38

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.0015.1015.44905235.0111000 - GERAL

2965 6738/2013 011.740.888/0001-15 7029 - CG SANTOS INFORMATICA ME CONVITE 19/2013 0,00 55.176,00 0,00
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Switch 48 portas 10/100Switch 24 portas 10/100/1000

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL

3322 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -7.621,01 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
02.02.07.04.122.1014.2014.31900303.0111000 - GERAL

3390 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 854,24PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL

3570 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 6.766,77 6.766,77 6.766,77PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL

3236 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -83.710,75 -83.710,75 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3314 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -323.516,34 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3429 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.580,99 1.580,99 0,00FOLHA COMPLENTAR REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2013.

3480 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 58.223,09 58.223,09 58.223,09PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3561 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 232.339,14 232.339,14 232.339,14PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31901143.0111000 - GERAL

3257 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 25.487,66PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3381 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 91.177,20PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL

3654 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 9.415,35 9.415,35 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL

3625 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 83.976,20 83.976,20 0,00
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RECOLHIMENTO SEPREV-DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL

3645 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 101.776,94 101.776,94 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL

2966 6738/2013 011.740.888/0001-15 7029 - CG SANTOS INFORMATICA ME CONVITE 19/2013 0,00 2.760,00 0,00MEMÓRIA ECC DDR3 8GB REGISTRADA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL

3146 117/2013 001.073.893/0001-68 6996 - BELLACOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DISPENSA D /0 0,00 2.538,65 0,00Tinta latex na cor  erva doce  18 litrosTinta latex 18 litros - Cor palhaTinta latex 18 lts na 
cor branco neveTinta latex 18 litros - Cor marfimTinta esmalte na cor erva doce  3,6 
litros.Massa corrida 18 ltsCorante liquido na cor azul 50 mlÁgua r az (lata com 1 litro)Pincel 
1/"Pincel 1,5/"Rolo de lã de carneiro  23cm c/ caboLixa para pared e nº 100Lixa para 
parede nº 150Espatula 80 mmVerniz gl 3.6 lt na cor embuia

02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL

3341 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.034,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL

3359 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 30.623,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL

78 7321/2010 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 0,00 704,07 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO
Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA 192ª ZONA

81 7321/2010 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 0,00 704,07 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO
Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA 192ª ZONA

113 246/2007 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 0,00 781,28 0,00
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE 
COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO 
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

115 246/2007 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 0,00 781,28 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE 
COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO 
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

1747 0/0 0  .   .   - 2936 - RENATO TONELLI            CPF: 001.433.418- DISPENSA D /0 0,00 3.300,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.

1874 0/0 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO DISPENSA D /0 0,00 2.375,13 0,00LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CONFORME CONTRATO Nº 001/2013.

2945 3292/2013 304.989.298-68 7089 - NELSON SEIXAS DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

2946 3292/2013 215.436.648-14 7090 - MARIA DA PENHA YARA LANFRANCHI SEI DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A GESTÃO DE PESSSOAS CONFORME 
CONTRATO Nº 05/2013.

3215 0/0 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES DISPENSA D /0 0,00 161,92 0,00REFORÇO DA NE.113 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CARTÓRIO DA 192ª ZONA 
ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 
148/2011

3216 0/0 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO DISPENSA D /0 0,00 161,92 0,00REFORÇO DA NE.115 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CARTÓRIO DA 192ª ZONA 
ELEITORAL CONFORME CONTRATO Nº 148/2011

02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL

22 9322/2008 005.002.248/0001-05 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.325,54 0,00LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA 
PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 -
APARTAMEN

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

811 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 74,47 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL

771 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 32,70 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

2030 16/2013 048.066.047/0001-84 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A DISPENSA D /0 0,00 903,46 0,00Prestação de serviço para publicação de editais

2323 8365/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 863,66 863,66Serviço de correio com envio de telegrama com  confirmação

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

3154 0/0 033.530.486/0035-78 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 176,17
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PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL

3609 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 2.794,72 0,00 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

3420 8367/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 242,00 0,00 0,00Confecção de carimbo automatico printer 14x38

3442 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 290,90 290,90 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL

3237 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -65.267,54 -65.267,54 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3315 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -59.912,75 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3481 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 51.918,00 51.918,00 51.918,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3562 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 45.656,88 45.656,88 45.656,88PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1016.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.08.04.122.1016.2016.31901143.0111000 - GERAL

3259 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.349,54PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3382 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.255,87PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL

3342 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.492,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL

3360 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.034,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL

3157 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 52,10

(Página: 328 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL

3273 0/0 0  .   .   - 1521 - JUIZO DA 2ª VARA CÍVIL DE FRANCO DA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFEREBTE CUSTAS RELATIVAS Á HONORÁRIOS 
PERICIAIS NECESSÁRIOS PARA DEFESA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 
0009926.13.2011.8.26.0198

3444 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 105,25 105,25 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL

3238 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -65.904,49 -65.904,49 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3316 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -94.958,01 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3482 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 45.056,09 45.056,09 45.056,09PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3563 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 70.965,55 70.965,55 70.965,55PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1020.2020.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.10.04.123.1020.2020.31901143.0111000 - GERAL

3260 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.848,40PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3383 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.992,46PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL

3345 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.034,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL

3361 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.034,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL

3612 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 17,78 17,78 0,00
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PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL

3593 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 7,02 7,02 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3596 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 4,41 4,41 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3616 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 1,50 1,50 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

2988 9376/2013 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE DISPENSA D /0 0,00 792,10 792,10Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL

3294 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 -17,78 -17,78 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3591 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 4,14 4,14 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3592 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

3605 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 2,34 2,34 0,00PGTO DE MULTA E JUROS

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

3427 3323/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 44,00 0,00 0,00Confecção de carimbo automatico printer 14x38

3441 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 290,90 290,90 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU
02.04.11.12.000 - Educação
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3655 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 2.242,85 2.242,85 0,00PGTO DE CONTA TELEFÔNICA, REF A SERVIÇOS PRETADOS DE INTERNET - VIVO

3659 0/0 0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. DISPENSA D /0 124,32 124,32 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - TERRA

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3309 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -74.068,23 -74.068,23 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3435 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3483 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 50.167,92 50.167,92 50.167,92PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3564 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 166.281,96 166.281,96 166.281,96PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1024.2024.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.12.12.361.1024.2024.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3261 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.900,31PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3384 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 73.851,37PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1024.2024.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.04.12.12.361.1024.2024.31901187.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3285 0/0 368.139.648-52 7138 - DAUANA GOES UCHOA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.804,00FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013.

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3346 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.356,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3362 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 35.619,65PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.538,75PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3437 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 1.301,67 1.301,67 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3240 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -798.907,62 -798.907,62 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3317 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -744.247,69 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3484 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 598.197,62 598.197,62 598.197,62PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3565 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 546.016,77 546.016,77 546.016,77PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.361.1026.2026.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3262 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 200.710,00PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3385 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 198.230,92PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3628 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 121.070,59 121.070,59 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3648 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 66.069,32 66.069,32 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.365 - Educação Infantil
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3318 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -558.157,48 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3566 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 381.060,99 381.060,99 381.060,99PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.365.1027.2027.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.365.1027.2027.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3386 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 177.096,49PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3649 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 60.682,97 60.682,97 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3567 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 30.350,56 30.350,56 30.350,56
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3319 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -44.040,95 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366.1028.2028.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.13.12.366.1028.2028.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3387 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.690,39PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

3650 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 4.665,66 4.665,66 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3320 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -353.473,68 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3568 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 241.437,78 241.437,78 241.437,78PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1030.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3388 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 112.035,90PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3651 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 31.980,85 31.980,85 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3363 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

822 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 -4.080,13 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3601 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 200,27 200,27 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3321 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -521.302,49 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3569 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 345.224,86 345.224,86 345.224,86PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.365.1032.2032.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3389 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 176.077,63PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3652 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 62.081,67 62.081,67 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

821 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 2.704,63 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3629 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 52.173,45 52.173,45 0,00

(Página: 334 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3653 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 38.675,79 38.675,79 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3254 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 63.018,22PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3339 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 63.578,69PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3340 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 89.073,60PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 -  Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004.0111000 - GERAL

2984 8906/2013 010.762.943/0001-05 5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD PREGÃO 6/2013 0,00 0,00 17.638,40Cota de gás P45.Cota de Gás P13.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

2153 6742/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 21/2011 0,00 0,00 554,30Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa 
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri meira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme  e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa 
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física  ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. 
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos  físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho  e conformação 
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira 
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade 
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. 
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser 
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioMaça fuji 
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor mação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades, 
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parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando 
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub stancias toxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão 
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca ixa de 
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i ntacta. Isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d e resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de pr imeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL

2422 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 4.195,00Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó 
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. 
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina 
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml 
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor  goiabaSuco de fruta 
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor 
pêssego, em garrafa de 500 ml.

2423 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 6.920,30Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2424 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 11.385,72Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
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2426 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 3.362,70Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2427 6889/2013 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PREGÃO 30/2011 0,00 0,00 2.241,80Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.  ingredientes: 
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em  pó lecetinado, malto 
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco 
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais 
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem  recheio tipo 
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água 
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, 
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro 
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,  Ingre dientes: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra  de trigo, gordura vegetal, 
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio , rosquinha sabor 
chocolate, Ingredientes  farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com 
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: 
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, 
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite 
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, 
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na 
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios

2924 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 30.499,20Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e 
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. 
Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado, 
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad a em saco plástico 
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando 
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado 
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e 
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre dieQueijo mussarela, 
embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar 
da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo 
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa co plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da 
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em 
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe 
congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem 
pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies:  Cação Anjo, 
Caçonete, Cação RoliFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQ F), com sal e 
condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, 
com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empan ados, temperado e 
congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido a través de mistura de 
carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,

2927 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 2.641,50
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Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

2928 8678/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA PREGÃO 27/2011 0,00 0,00 26.693,63Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no 
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg, 
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad a em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango 
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em 
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso, 
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas 
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e 
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável, 
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado 
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto 
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra 
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for mato de 
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg ulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil 
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e 
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali dade mPedaços 
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod uto deverá ser 
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom ogenizados, 
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero; 
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte  da parte traseira do 
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL

3241 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -73.353,46 -73.353,46 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3323 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -65.483,65 0,00 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3485 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 48.786,50 48.786,50 48.786,50PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3571 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 43.805,05 43.805,05 43.805,05PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1045.2045.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.19.27.812.1045.2045.31901143.0111000 - GERAL

3263 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 24.566,96PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3391 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 21.678,60PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL

3347 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL

3364 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.102,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

817 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 110,68 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL

3598 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 79,78 79,78 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

3425 9526/2013 004.337.299/0001-25 7136 - MIRAVAL TRANSPORTES E FRETAMENTOS CONVITE 24/2013 65.000,00 0,00 0,00Locação de 4 onibus Rodoviario  com capacidade de 44 lugares cada .

3586 0/0 005.634.520/0001-70 6424 - LIGA PAULISTA DE HANDEBOL DISPENSA D /0 2.540,00 0,00 0,003ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DA LIGA PAULISTANA DE 
HANDEBOL DOS ATLETAS DA DIRETORIA DE ESPORTES.

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL

3242 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -33.316,82 -33.316,82 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3324 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -24.021,08 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3486 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 22.194,17 22.194,17 22.194,17PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3572 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 15.417,93 15.417,93 15.417,93PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20.13.392.1047.2047.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.20.13.392.1047.2047.31901143.0111000 - GERAL

3264 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.122,65PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3392 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.603,15PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL

3365 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.034,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.04.20.13.392.1048.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.04.20.13.392.1048.2048.33903905.0111000 - GERAL

3422 7399/2013 004.712.461/0001-48 7134 - ENEDINA SILVA RECARGAS-ME DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00Serviço de empresa especializada  em manutenção  e instalação do s istema  de 
iluminação de emergência e sinalização de solo (manutenção  na cen tral de alarme , 
manutenção no sistema de detecção de fumaça, substituição de 15 po ntos  de luz  de 
emergência , 8 marcações de solo,20 sinalizações  em toda  a edifi cação , ministrar 
treinamento  de brigada para fucionários, recarga e manutenção de extinto

02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL

3416 208/2013 017.337.985/0001-48 6834 - João Batista de Almeida Serralheria - ME DISPENSA D /0 3.844,00 0,00 0,00Confecção  de porta corta fogo  chapa 18 completa com colocaçãoSer viço de reforma 
guarda corpo com colocação

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3245 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -45.970,24 -45.970,24 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3327 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -1.353,60 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3489 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 32.451,46 32.451,46 32.451,46PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3575 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 902,40 902,40 902,40PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0040.1040.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.0040.1040.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3266 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.518,78PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3394 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 451,20PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1748 0/0 064.492.338-50 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 908,36 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF MONTE VERDE - SECRETÁRIA DA SAÚDE

02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

906 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 112,30 200,55PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

904 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3328 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -53.327,52 -53.327,52 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3576 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 37.003,92 37.003,92 37.003,92PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0041.1041.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.0041.1041.31901143.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3395 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.323,60PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3606 0/0 656.942.528-53 6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA DISPENSA D /0 8.020,38 0,00 0,00

(Página: 341 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 113/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST.

02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

907 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,55PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADOR (CEREST)

02.05.21.10.302.0041.1041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.21.10.302.0041.1041.33903944.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR

3615 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 65,50 65,50 0,00PGTO DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3243 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -332.518,43 -332.518,43 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3244 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -11.285,67 -11.285,67 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3325 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -1.791.283,54 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3326 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -27.810,47 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3487 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 269.466,89 269.466,89 269.466,89PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3488 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.285,67 11.285,67 11.285,67PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3573 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.322.306,02 1.322.306,02 1.322.306,02PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3574 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 27.810,47 27.810,47 27.810,47PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.21.10.302.1049.2049.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3265 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 63.051,54PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3393 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 468.977,52PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187.0131000 - SAÚDE–GERAL

3430 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.901,15 11.901,15 0,00FOLHA COMPLENTAR REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

3626 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 54.812,61 54.812,61 0,00
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RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

3633 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 124.747,93 124.747,93 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

2962 252/2013 005.809.970/0002-37 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- M DISPENSA D /0 0,00 345,30 0,00Anafranil SR 75mg - caixa com 20 comprimidos

02.05.21.10.302.1050.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL

1516 1409/2013 001.074.904/0001-24 6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA CONVITE 4/2013 0,00 0,00 11,07Alcool 96° 1 litro

02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL

3344 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3348 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.559,40PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3356 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.458,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE–GERAL

3366 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.356,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3372 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3373 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.672,80PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3374 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 44.411,05PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3375 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

2899 5149/2013 010.706.368-94 7082 - MARCIO ANTONIO MACIEL DISPENSA D /0 0,00 2.650,00 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

2900 0/0 009.826.778-71 7084 - LÚCIA MARIA GUARINI MACIEL DISPENSA D /0 0,00 2.650,00 0,00
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - SANITÁRIA , EPIDEMIILÓGICA , CEREST E COAS - CONTRATO Nº 06/2013

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1157 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 187,76 2.230,11PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

3156 0/0 0 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 24,10PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - IG

02.05.21.10.302.1050.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL

3421 280/2013 048.919.419/0001-78 4033 - ANTONIO CARLOS TERRA - ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00Confecção de bloco de notificação de receita B, cor azul, em papel  offset 75 grs 50x1 
fls.Sequencia do nº 09.330.401 à 09.333.400.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

3439 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 320,46 320,46 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

3620 5644/2013 011.944.754/0001-16 5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME CONVITE 101/2010 35.690,00 0,00 0,00REFORÇO DA NE.0142 - 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 210/2010 - SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE–GERAL

3253 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.420,00PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3338 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 57.967,33PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3329 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -60.647,66 -60.647,66 0,00
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PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3577 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 41.457,33 41.457,33 41.457,33PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22.10.304.1053.2053.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.22.10.304.1053.2053.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3396 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.190,33PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

3646 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 5.081,36 5.081,36 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200.0530050 - DST/AIDS

3415 1398/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 2.986,65 0,00 0,00Cesta Basica contendo 16 itens( 05kg açucar, 10 kg arroz, 500 g ca fe, 01kg feijao, 500 g 
fuba, 500 g macarrao espaguete ovos, 520 g molho tomate, 03 oleo s oja 900 ml, 01 kg sal 
refinado, Bolacha Recheada de chocolate, 01 Leite em pó 400g, 01 F arinha de Trigo 1kg, 
01 Goiabada 300g, 01 Farinha de mandioca fina 500g, 02 Sardinha la ta 130grs,com 
embalagem.

02.05.23.10.305.0046.1046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.23.10.305.0046.1046.33903999.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3418 491/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 262,00 0,00 0,00Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 5x2 cm

02.05.23.10.305.0046.1046.33903999.0530050 - DST/AIDS

2961 243/2013 007.090.482/0001-67 6921 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS E T DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.605,70Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem

02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

3330 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -57.252,03 -57.252,03 0,00

(Página: 345 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3578 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 40.680,65 40.680,65 40.680,65PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.23.10.305.1055.2055.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.23.10.305.1055.2055.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

3397 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.571,38PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.23.10.305.1055.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

3627 0/0 0 161 - I.N.S.S. DISPENSA D /0 1.263,70 1.263,70 0,00RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL

3647 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 4.583,08 4.583,08 0,00RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210033 - FUMEFI

3445 0/0 043.677.822/0001-14 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L TOMADA DE 2/2009 12.412,94 12.412,94 0,00COMPLEMENTO 2ª MEDIÇÃO REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NA
ÁREA CENTRAL TP. Nº 02/09 CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO INTERNO
Nº 5367/2013 E OFÍCIO FUMEFI Nº 049/2011.

02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL

3246 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -77.903,94 -77.903,94 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3331 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -298.779,44 -298.779,44 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3490 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 55.632,00 55.632,00 55.632,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3579 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 209.733,57 209.733,57 209.733,57PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1059.2059.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.25.15.451.1059.2059.31901143.0111000 - GERAL

3267 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 22.271,94

(Página: 346 / 357)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60 Data: 30/07/2013 09:31:54
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3398 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 89.045,87PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL

3413 3150/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00Luva rosca azul 25 mmLuva soldável 20 mmBacia para caixa acoplada - cor branca 
geloAdesivo plástico 850 grAcabamento valvula hidra brancaPorta  s aboneteira  para 
sabonete liquidoTorneira cromada para jardim ¾"Torneira  para pia 3/4 C23Desentupidor 
de WC (borracha)Pia inox 2,00 açoCaixa acoplada universal brancaVa so para caixa 
acopladaColuna para lavatório brancoLavatório brancoTubo soldavel 25 mmVaso sanitário 
convencional - cor brancoTubo soldavel 32 mmAdaptador curto 32 mm x 1Bucha reduç ão 
esgoto  50 x40 mmBucha de redução esgoto 75 x 50 mmBucha redução soldável  32 mm x 
25 mmTe soldável marrom 50 mmTe soldável marrom 50 mm x 3/4Válvula  americana 
cromadaAdaptador curto soldável 50 XX 1,1/2Tubo soldável  de 1º qu alidadeRegistro de 
gaveta ¾"Adaptador curto 3/4 - 25 mmPia de granito pretoSifão sanfonado 
multiusoTorneira bica movel C 50Válvula americana cromadaBucha de redução com rosca 
de ¾ x ½Capsula soldável 25 mmMangueira nivel 5/16 x 1.5Joelho sol dável 32 mm 
90ºFita veda rosca 18mm x 50mLuva rosca  soldável azul 25 mmx 1/2R eparo para válvula 
descarga maxTe soldável  marron 25 mmValvula lavatória cromada S/L Braço para 
chuveiro 40cm de alumínioChuveiro (ducha) 220 VoltsNipel paralelo com rosca ½Nipel 
paralelo com rosca ¾Joelho soldável  25 mm 90°Sifão copo multiuso brancoTorneira  
jardim 3/4Engate  flexivel PVC 40 cmTubo descarga ponta azul

3414 3150/2013 044.252.336/0001-17 6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00Forro pvc 8 MM branco (L= 20 cm) (x0,80) c/ 4 metroFita multiuso 0 ,30 x 10 mtCal 
hidratada (saco c/ 15 kg)Cimento CPIII 50 kgMaçarico 1 bicoLixa  m assa 80Parafuso para 
bacia  sextavado  bucha 10

3428 87/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 3.821,95 0,00 0,00Joelho 90° sold. 2" marronCotovelo PVC 2/"marrom 45°Adaptador curt o 60x2"Bucha de 
redução PVC 2/"x1/" MarromAdesivo PVC 850 gTubo Galvanizado 2/" - Barra 6 
metrosRegistro de Gaveta 2/"Bucha longa 2" gavanizadaTubo PVC 2/" MarromCola 3M 
para tubo galvanizadoCurva Ferro Galvanizado fêmea DN 50mm (2/") - 90°Curva ferro 
Galvanizado macho fêmea DN 50mm (2/") - 90°

3656 3150/2013 010.421.432/0001-20 7141 - NET MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD DISPENSA D /0 3.607,45 0,00 0,00Luva rosca azul 25 mmLuva soldável 20 mmTe soldável rosc azul 25 m mAdesivo plástico 
850 grAcabamento valvula hidra brancaPorta  saboneteira  para sabo nete liquidoTorneira 
cromada para jardim ¾"Torneira  para pia 3/4 C23Desentupidor de WC  (borracha)Pia inox 
2,00 açoCaixa acoplada universal brancaVaso para caixa acopladaCol una para lavatório 
brancoLavatório brancoTubo soldavel 25 mmVaso sanitário convencional - cor brancoTubo 
soldavel 32 mmAdaptador curto 32 mm x 1Bucha redução esgoto  50 x4 0 mmBucha de 
redução esgoto 75 x 50 mmBucha redução soldável  32 mm x 25 mmTe s oldável marrom 
50 mmTe soldável marrom 50 mm x 3/4Válvula americana cromadaAdapta dor curto 
soldável 50 XX 1,1/2Tubo soldável  de 1º qualidadeRegistro de gave ta ¾"Adaptador curto 
3/4 - 25 mmPia de granito pretoSifão sanfonado multiusoTorneira bica mo vel C 50Válvula 
americana cromadaBucha de redução com rosca de ¾ x ½Capsula soldáv el 25 
mmMangueira nivel 5/16 x 1.5Joelho soldável 32 mm 90ºFita veda ros ca 18mm x 
50mLuva rosca  soldável azul 25 mmx 1/2Reparo para válvula descarg a maxTe soldável  
marron 25 mmValvula lavatória cromada S/LBraço para chuveiro 40cm de 
alumínioChuveiro (ducha) 220 VoltsNipel paralelo com rosca ½Nipel paralelo com rosca 
¾Joelho soldável  25 mm 90°Sifão copo multiuso brancoTorneira  jar dim 3/4Engate  
flexivel PVC 40 cmTubo descarga ponta azul

3657 3150/2013 010.421.432/0001-20 7141 - NET MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD DISPENSA D /0 3.093,20 0,00 0,00Forro pvc 8 MM branco (L= 20 cm) (x0,80) c/ 4 metroFita multiuso 0 ,30 x 10 mtCal 
hidratada (saco c/ 15 kg)Cimento CPIII 50 kgMaçarico 1 bicoLixa  m assa 80Parafuso para 
bacia  sextavado  bucha 10

02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL

3355 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 248,00
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PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3496 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,60 0,60 0,60PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL

3367 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.752,60PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL

3426 9006/2013 066.159.278/0001-14 7137 - SERV. E PEÇAS P/ TRATORES RODALINK CONVITE 23/2013 34.851,00 0,00 0,00Reforma completa de esteiras e rodantes da escavadeira hidráulica FX215 (SS03)

02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL

3602 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 311,97 311,97 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO

02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL

3438 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 659,76 659,76 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL

2658 0/0 012.162.177/0001-73 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA PREGÃO 7/2010 0,00 0,00 827.521,07TERMO ADITIVO Nº 06 DO CONTRATO Nº 111/2010 - SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO, LIMPEZ A E C 
ONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL

3332 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -45.144,87 -45.144,87 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3580 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 30.934,58 30.934,58 30.934,58PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.452.1061.2061.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.25.15.452.1061.2061.31901143.0111000 - GERAL

3399 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.210,29
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PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL

827 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 93.363,37 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.000 - Administração
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3247 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -28.668,00 -28.668,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3333 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -86.475,41 -86.475,41 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3491 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 19.561,29 19.561,29 19.561,29PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3581 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 62.050,07 62.050,07 62.050,07PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1062.2062.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.26.04.125.1062.2062.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3268 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.106,71PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3400 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 24.425,34PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1062.2062.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.06.26.04.125.1062.2062.31901187.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3431 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.263,73 1.263,73 0,00FOLHA COMPLENTAR REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2013.

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3621 0/0 016.650.377/0001-26 7076 - JUND TECH DIESEL LTDA- EPP DISPENSA D /0 0,11 0,00 0,00COMPLEMENTO NE.3011 REFERENTE DIVERGENCIA NO SISTEMA DE VALOR 
TOTAL DO ITEM 09 NO PEDIDO DE COMPRA.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3349 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00
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PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3368 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.102,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

812 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 39,90 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL

1178 0/0 140.892.488-92 6867 - TAIGUARA RUSSIANO OUTROS/NÃO /0 -2.000,00 -2.000,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM REGIME EXTRAODINÁRIO E 
URGENTE

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3443 0/0 0 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F DISPENSA D /0 109,96 109,96 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO DE 2013 DE VEICULOS MUNICIPAIS.

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL

3248 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -5.706,60 -5.706,60 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3334 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -8.138,39 -8.138,39 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3492 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 3.804,40 3.804,40 3.804,40PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3582 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 5.495,66 5.495,66 5.495,66PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.27.18.541.1064.2064.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.27.18.541.1064.2064.31901143.0111000 - GERAL

3269 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.902,20PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3401 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.642,73PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL

3350 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,60
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PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
02.06.28.15.451.0075.1075.44905234.0111000 - GERAL

2488 6213/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,73Escada de alumínio dobrável de 13 degraus em 103x4

02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS  E ENCARGOS
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL

3249 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -29.643,96 -29.643,96 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3436 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3493 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 21.065,84 21.065,84 21.065,84PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3583 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 11.963,99 11.963,99 11.963,99PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1066.2066.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.28.15.451.1066.2066.31901143.0111000 - GERAL

3270 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.578,12PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3402 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.124,05PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903042.0111000 - GERAL

2489 6213/2013 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,67Torquesa para armador 12"Martelo de 29 mm com cabo

02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL

3351 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL

3370 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.356,00
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PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

3371 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL

1463 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 229,42 0,00REFORÇO DA N.E ESTIMATIVA 797 REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONICA - VIVO / 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

3600 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 23,55 23,55 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL

3419 102/2013 005.698.641/0001-85 2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P DISPENSA D /0 102,00 0,00 0,00Confecção de carimbo automatico printer 14x38Carimbo automatico tamanho 5,8x3,85 cm

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3250 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -39.495,15 -39.495,15 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3335 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -201.148,54 -201.148,54 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3494 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 27.204,00 27.204,00 27.204,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3584 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 142.625,09 142.625,09 142.625,09PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1068.2068.31901143 - 13º SALÁRIO
02.07.29.08.244.1068.2068.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3271 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.291,15PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3403 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 58.523,45PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3102 81/2013 015.482.929/0001-71 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 383,80 0,00Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluo rescente 
20WReator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3354 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00
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PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3369 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.882,00PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

33 13719/2011 035.030.498-00 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES DISPENSA D /0 0,00 883,44 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE 
VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA

486 13719/2011 065.863.088-10 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES DISPENSA D /0 0,00 883,44 0,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE 
VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.

639 PI. 0271/2009 754.577.768-91 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA DISPENSA D /0 0,00 4.051,90 0,002º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO A RUA 
CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

814 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A DISPENSA D /0 0,00 183,53 0,00PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

775 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. DISPENSA D /0 0,00 32,62 0,00PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3658 0/0 0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL ) DISPENSA D /0 131,62 131,62 0,00PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - UOL

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.000 - Assistência Social
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

580 0/0 051451276000127 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R DISPENSA D /0 0,00 2.250,00 0,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA
DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO 
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2989 82/2013 048.709.679/0001-19 6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 92,16Refrigerante pet 2 litros Coca -colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros 
tuti-fruti

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3251 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -11.281,57 -11.281,57 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3336 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 -1.739,11 -1.739,11 0,00PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3495 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 7.545,11 7.545,11 7.545,11PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

3585 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 1.227,61 1.227,61 1.227,61PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.34.08.243.1070.2070.31901143 - 13º SALÁRIO
02.07.34.08.243.1070.2070.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3272 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.736,46PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

3404 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 511,50PGTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/2013.

02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

806 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE DISPENSA D /0 0,00 177,97 0,00PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL

635 0/0 051.213.049/0001-63 6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.044,58
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PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO 
PROCESSO SD Nº 252/00 ( CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA 
INCUBADORA )

02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL

1472 0/0 060725751000105 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA DISPENSA D /0 0,00 0,00 146.713,94PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0001/004 (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 08112/02

1474 0/0 047.250.733/0001-48 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 153.345,84PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0002/004  (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 03810/03

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

3432 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 0,51 0,51 0,51RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL.

3433 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 148,58 148,58 148,58RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS 
EXPORTAÇÕES LEI Nº 87/96

3434 0/0 0 60 - P A S E P DISPENSA D /0 9.214,87 9.214,87 9.214,87RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS.

02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

3184 0/0 129.856.628-26 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.336,35REEMBOLSO DE GASTOS COM DESPESAS MEDICAS, MEDICAMENTOS E 
TRATAMENTOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL - REQUERIMENTO NO PROCESSO 
INTERNO Nº 10204/2013

02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL

3252 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.340,00PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

3337 0/0 0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 126.210,06PGTO DEAUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 06/2013.

03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV
03.01.01.09.000 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199.0111000 - GERAL

3642 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 280.952,20 280.952,20 280.952,20
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DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.31900399 - OUTRAS PENSÕES
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399.0111000 - GERAL

3643 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 146.830,68 146.830,68 146.830,68DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599.0111000 - GERAL

3644 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 95.067,70 95.067,70 95.067,70DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
03.01.01.09.272.1083.2083.31901199.0111000 - GERAL

3638 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 46.307,01 46.307,01 46.307,01DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL

3639 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 16.257,84 16.257,84 16.257,84DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL

3640 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 1.192,59 1.192,59 1.192,59DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL

3641 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S DISPENSA D /0 7.052,31 7.052,31 7.052,31DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
61.756,58 4.994.355,57 10.917.762,64

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------
16.449.902,64 16.896.253,37 17.255.409,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
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