
Segundo Caderno
www.correiopopular.com.br

CorreioPopular
DE RONDÔNIA Rondônia, sábado e domingo, 13 e 14 de março de 2021 - Correio Popular

6

DECRETO N. 14860/GAB/PM/JP/2021
11 DE MARÇO DE 2021

Determina medidas temporárias de isolamento social restritivo, 
visando a contenção do avanço da pandemia da COVID-19, no 
Município de Ji-Paraná.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica 
Municipal, 

Considerando a necessidade de controlar o avanço da infecção 
pelo novo Coronavirus – COVID-19 em toda área de abrangência 
municipal,

Considerando que compete ao Município legislar sobre os 
assuntos que afetam o seu funcionamento local,

Considerando a competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cuidar da saúde, nos termos 
do art. 23, inciso II, da Constituição Federal,

Considerando a prorrogação do estado de calamidade pública 
no âmbito do Município de Ji-Paraná, até 30 de junho de 2021, 
conforme Decreto n. 13806/GAB/PM/JP/2021,

Considerando que as medidas de isolamento e distanciamento 
social devem ser proporcionais à realidade apresentada em cada 
região e cidade, levando-se em conta os critérios epidemiológicos, 
a partir de distintos cenários da circulação do vírus,

Considerando o que o Município de Ji-Paraná tem envidado os 
esforços necessários estabelecendo ações para enfrentamento do 
Novo Coronavirus,

Considerando que nos últimos dias os casos positivados de CO-
VID-19 tem crescido sobremaneira em Ji-Paraná, o que impulsiona 
a atual gestão estabelecer medidas mais enérgicas e restritivas no 
âmbito local,

Considerando a emissão do Decreto Estadual n° 25.859, de 06 de 
março de 2021, que determina medidas temporárias de isolamento 
social restritivo, visando a contenção do avanço da pandemia da 
COVID-19, em Municípios do Estado de Rondônia,

Considerando a necessidade e relevância de contar com o 
APOIO INCONDICIONAL DE TODA POPULAÇÃO JIPA-
RANAENSE,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam determinadas medidas temporárias de isolamento 
social restritivo, visando a contenção do avanço da pandemia da 
COVID-19, por 20 (vinte) dias, de 12 a 31 de março de 2021, no 
Município de Ji-Paraná.

Parágrafo Único. Ficam ratificados todos os termos do Decreto 
n° 25.859, de 6 de março de 2021, que não forem conflitantes com 
o presente decreto no âmbito do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Fica estabelecida a restrição provisória da circulação de 
pessoas em espaços e vias públicas, bem como das atividades co-
merciais, no âmbito do Município de Ji-Paraná, no período das 21h 
(vinte e uma horas) às 6H (seis horas) de Segunda-feira a Sexta-
-feira, ressalvados os casos de extrema necessidade que envolvam:

I - o transporte de cargas e produtos essenciais à vida, como 
alimentos e medicamentos e insumos médico-hospitalares; 

II - o deslocamento para serviços de entrega, exclusivamente 
de produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-
-hospitalares; 

III - o deslocamento de pessoas para prestar assistência ou 
cuidado a doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais;

IV - o deslocamento dos profissionais de imprensa; e 

V - o deslocamento às unidades de saúde, para atendimento 
emergencial.

§1º Toda pessoa que transitar nos espaços e vias públicas, durante 
o horário disposto no caput ficará obrigada a apresentar Declaração, 
conforme Anexos do Decreto Estadual 25.859, de 6 de março de 
2021, com a devida justificativa, a qual poderá ser feita de próprio 
punho, impressa ou gerada eletronicamente e salva no celular, por 
meio do formulário eletrônico disponível no site da SEFIN e no 
endereço eletrônico https://covid19.sefin.ro.gov.br/formularios/
circulacao_pessoa.

§ 2º A declaração falsa destinada a burlar as regras dispostas 
neste Decreto enseja, após o devido processo legal, a aplicação 
das sanções penais e administrativas cabíveis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 

1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 

requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-

Paraná, em 02/02/2021, a Licença Municipal de Instalação, para a 

atividade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL VIEIRA 

DOS SANTOS (TRECHO ENTRE RUA GOV. JORGE 

TEIXEIRA À CAMPO GRANDE). EM JI-PARANÁ – RO. 

 

ÁREA TOTAL DE 2.401,42 m² E EXTENSÃO TOTAL DE 320,00 

M  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 082/2020 

 

 

Ji-Paraná/RO, 02 de fevereiro de 2021. 
 

 
ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Art. 3º Fica determinada a restrição de funcionamento de todos 
os estabelecimentos comerciais, no período das 21h (vinte e uma 
horas) da sexta-feira até às 6h (seis horas) da segunda-feira, 
inclusive proibição de locomoção e circulação de pessoas, no âmbito 
do Município de Ji-Paraná, ressalvados, as seguintes atividades:

I - supermercados, açougues, padarias e congêneres, respeitando 
a capacidade máxima permitida de 30% (trinta por cento), sendo 
permitida a entrada de apenas 1 (um) membro da família, cabendo 
aos gestores dos estabelecimentos o controle;

 
II - borracharias e postos de gasolina, não incluída suas conve-

niências; 

III - circulação de pessoas e ambulâncias que atuem nas unidades 
de saúde, para atendimento emergencial ou de urgência; 

IV - deslocamento dos profissionais de imprensa; 

V - serviços funerários; 

VI - transporte de táxi, como também motoristas de aplicativos, 
obedecendo de 1 (um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos 
casos de pessoas que coabitam, devendo todos os ocupantes fazerem 
o uso de máscaras; 

VII - mototáxis; 

VIII - hotéis e hospedarias, não incluídos a parte recreativa; 

IX - farmácias, clínicas de atendimento médico hospitalar, vete-
rinárias, oftalmologia, odontologia, nos casos de extrema urgência; 

X - atividades religiosas para rotinas administrativas internas e 
aconselhamento individual, sendo suspensos a realização de cultos 
presenciais no período limitado no caput; 

XI - restaurantes e lanchonetes localizadas em rodovias para 
o consumo no local, desde que não localizados em área urbana; 

XII - os serviços de entrega de alimentos funcionarão somente 
por delivery; 

Parágrafo Único. A restrição deste artigo aplicar-se-á também 
aos feriados locais, estaduais ou nacionais.

Art. 4º Em relação a bebidas alcoólicas o presente decreto adotará 
subsidiariamente o regramento já estabelecido no artigo 26, incisos 
I e II do Decreto Estadual N° 25.859, de 6 de março de 2021. 

Art. 5º Excetua-se do horário previsto no art. 2º e art. 3º do 
presente decreto, o serviço de delivery que poderá realizar suas 
atividade das 6h (seis horas) às 0h (zero hora).

§1º Deverá ser observado os requisitos de higienização e segurança 
aplicáveis aos condutores.

§2º Fica proibido o comércio e transporte de bebidas alcoólicas 
pelo sistema delivery, devendo este ser destinado, exclusivamente 
ao transporte dos demais itens que comportem o presente sistema, 
alimentos, medicamentos e etc. 

Art. 6º A partir de 12 de março de 2021 as feiras livres e feiras 
do produtor poderão ocorrer somente às quintas-feiras, das 6h às 
12h, observados os critérios e regras à serem estabelecidas pela 
comissão técnica normativa da Vigilância Sanitária do Município.

Art. 7º Fica terminantemente proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas em qualquer horário, em restaurantes, lanchonetes, 
padarias, supermercados, distribuidoras, lojas de conveniência ou 
quaisquer outros estabelecimentos, pelo período de validade do 
presente decreto, sob pena de multas e penalidades previstas nas 
legislações pertinentes a matéria.

§1º Excepcionalmente, a entrada de pessoas em restaurantes será 
permitida até às 21h (vinte e uma horas) e a permanência até às 22h 
(vinte e duas horas), sendo permitido, após este horário,  somente 
entregas por meio de delivery e a proibição do consumo de bebidas 
alcoólicas em qualquer horário.  

§2º Fica autorizada a Vigilância Sanitária Municipal a adotar as 
providências legais necessárias para fazer cumprir a determinação 
desse artigo, inclusive aplicando multas e apreendendo os produtos, 
se necessário.

Art. 8º Durante a vigência do presente Decreto os estabeleci-
mentos comerciais e prestadores de serviço em geral, bem como os 
templos religiosos de qualquer culto deverão exercer suas atividades 
obedecendo os horários estabelecidos no art. 2º, no período de segun-
das-feiras à sextas-feiras, do presente decreto e a capacidade máxima 
de ocupação no importe de 30% (trinta por cento) de sua capacidade 
total de ocupação na área de circulação comum, excluindo-se área 
administrativa, estacionamento e depósito.

Parágrafo Único. Fica proibido o funcionamento de:
a) Casas de “shows” e “boates”;
b) Cinemas;
c) Teatros e,
d) Bares.

Art. 9º Fica terminantemente proibida a aglomeração ou reuniões 
em vias públicas ou em propriedades particulares, especialmente 
lugares fechados, em condições propícias a disseminação do vírus, 
para o consumo de bebida alcoólica, ou qualquer outra atividade 
que propicie a aglomeração e disseminação do vírus, sob pena de 
aplicação de multa individual no valor de 08 (oito) UPF/RO, sem 
prejuízos dos demais sanções legais.

Parágrafo Único. A Comissão Técnica Normativa da Vigilância 
Sanitária Municipal deverá adotar as providências legais necessárias, 
normatizando, para fazer cumprir as determinações deste decreto. 

Art. 10. Ficam proibidas as atividades desportivas, amadoras e 
profissionais, de qualquer modalidade, que envolvam o confronto 
de equipes.

Art. 11. Fica suspenso o atendimento presencial ao público nos ór-
gãos da Administração Direta e Indireta do Município de Ji-Paraná, 
devendo este ser realizado exclusivamente por meio de tecnologia.

§1º As Secretarias no seu âmbito e à critério dos seus gestores fará 
a análise individualizada da necessidade de atendimento presencial 
ou realização do teletrabalho.

§2º Os órgãos da Administração Direta e Indireta deverão dis-
ponibilizar e-mail para atendimento (recebimento de documentos, 
esclarecimentos e orientações) e designar servidor para acompanhar 
o correio eletrônico, diariamente. 

§3º O Município manterá uma Central de Atendimento Adminis-
trativo para informações em geral, através dos canais telefônicos: 
3416-4000, 3416-4030 e 3411-4216, com atendimento, de segunda 
a sexta-feira, das 8h as 13h.

Art. 12. Fica autorizado o teletrabalho nos órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta, sem prejuízo de suas remunerações ou 
bolsas-auxílio.

§1º O gestor de cada Pasta deverá organizar o serviço local para o 
teletrabalho, verificando o desempenho de cada servidor.

§2º Os servidores deverão obedecer aos expedientes de teletraba-
lho, devendo atender os mesmos padrões de desempenho funcional, 
sob pena de ser considerado antecipação de férias ou licença-prêmio.

§3º Aos servidores e empregados públicos que não detenham 
condições de atuação em teletrabalho será concedida antecipação 
de férias ou licença-prêmio, mediante decisão do gestor da Pasta. 

§4º Os servidores, empregados públicos e estagiários em teletra-
balho deverão permanecer em ambiente domiciliar no Município 
de Ji-Paraná, evitando contato externo, sob pena das sanções im-
postas nos arts. 267 e 268 do Código Penal e as demais penalidades 
administrativas.

Art. 13. Somente funcionarão de forma presencial as atividades 
da saúde, segurança, sistema penitenciário, orçamento e finanças, 
comunicação e receita pública, bem como aqueles que sejam 
fundamentais para a fiel execução do serviço público, conforme 
determinação do Gestor da Pasta.

Art. 14. A fiscalização no Município de Ji-Paraná será realizada, 
conjuntamente:

I - pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal 
de Fazenda, no âmbito de sua competência fiscal, visando garantir 
a qualidade de vida da população local com ações de prevenção, 
promoção, recuperação, redução e eliminação de riscos, por meios 
da vigilância em saúde e controle do cumprimento das normas desse 
Decreto, inclusive com a fiscalização de aeroporto e rodoviária.

II - pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no âmbito 
de sua competência, para fiscalização dos transportes de passageiros.

III - pelos órgãos de Segurança Pública, pelo Programa Estadual 
de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), de acordo com 
as regras emanadas do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo Único. O Comitê Municipal de Enfrentamento e Pre-
venção à COVID-19 fica autorizado a expedir atos complementares, 
regulamentando e especificando as áreas de atuações de fiscalização 
no âmbito municipal.

Art. 15. As demais medidas de prevenção, ordenamento sanitário 
e penalidades que não constem no presente Decreto deverão obe-
decer, obrigatoriamente, ao regramento do Governo do Estado de 
Rondônia, nos termos do Decreto n° 25.859, de 6 de março de 2021.

Art. 16. Fica revogado o Decreto n. 14731/GAB/PM/JP/2021.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 12 de março de 2021.

Palácio Urupá, aos 11 dias do mês de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 
LEITE DE VILHENA E REGIÃO – 

COOAPROVIR

CNPJ N: 12.020.600/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA

O Conselheiro Diretor Presidente da Cooperativa 
de Produtores de Leite de Vilhena e Região – 
COOAPROVIR, no uso das atribuições que lhes 
confere os Art. 17º, do Estatuto Social, convoca os 
seus 25 Cooperados, para se reunirem em ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDI-
NÁRIA, a se realizar no dia 23 de março de 2021, 
na modalidade semipresencial, conforme Instrução 
Normativa nº 81/2020. Para os cooperados que 
desejarem a participação presencial, a Assembleia 
será realizada na sede da cooperativa sito a Gleba 
2, lote 37, Zona Rural, CEP: 76.980-002, Distrito 
de Nova Conquista, município de Vilhena/RO, 
aos cooperados que optarem pela participação não 
presencial, a assembleia ocorrerá simultaneamente 
por meio da plataforma digital, a ser disponibilizado 
posteriormente aos cooperados interessados, em 
primeira convocação às 08:00 horas (oito horas) 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, 
em segunda convocação às 09:00 horas (nove horas) 
com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
e em terceira e última convocação às 10:00 horas 
(dez horas) com a presença de no mínimo 10 Coope-
rados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prestação de Contas do Órgão de Administração 

do Exercício de 2020, acompanhada pelo parecer 
do Conselho Fiscal;

Destinação das sobras apuradas ou reteio das 
perdas do exercício;

Eleição e posse dos componentes do Conselho 
de Administração;

Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
Fixação dos honorários e remuneração dos Dire-

tores e Conselheiros;
Ratificar a filiação da COOAPROVIR ao Sistema 

UNICAFES Rondônia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Reforma ampla do estatuto social;
Outros assuntos de interesse dos associados.

Observação:
1 – Os associados interessados em concorrerem a 

eleição para composição de membros do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal deverão 
efetuar inscrição de chapas até uma hora antes do 
início da assembleia.

2 – A Assembleia se realizará na modalidade 
semipresencial em função da situação de pandemia 
Covid-19 e necessidade de controle de distancia-
mento social.

3 – Todas as orientações para acesso a Plataforma 
Digital onde será transmitida simultaneamente a as-
sembleia, serão disponibilizadas para os cooperados 
através nossos informativos. 

4 – A COOAPROVIR não poderá ser responsabi-
lizada caso algum cooperado tenha problemas com 
hardware, software ou internet, que prejudique a sua 
participação e/ou votação na assembleia.

5 – Observando as recomendações das autorida-
des sanitárias e de saúde, a participação presencial 
de que trata o edital ficará limitado.

Vilhena/RO, 12 de Março de 2021.

AIRTON EVADIR MACHADO 
Conselheiro Presidente

COOPABRAS

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A empresa Silo Nova Esperança Comércio de 
Cereais Ltda – Me, pessoa jurídica de direitos 
privados, inscrita no CNPJ nº. 26.758.168/0001-54, 
Inscrição Estadual nº. 00000004698029, com sede 
à Rodovia BR 364 Km 568, s/nº, no município de 
Cujubim - RO, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambien-
tal – SEDAM, o pedido de Licença de Instalação 
para ampliação para atividade principal de unidade 
armazenadora e secadora de grãos (comércio vare-
jista de produtos alimentícios em geral ou especia-
lizado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente) e atividades secundárias de: serviço 
de preparação de terreno, cultivo e colheita; trans-
porte rodoviário de produtos perigosos; comércio 
atacadista de matérias-primas agrícolas com 
atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada; transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional; atividades de apoio 
à agricultura não especificadas anteriormente; 
representantes comerciais e agentes do comércio 
de matérias-primas agrícolas e animais vivos; 
representantes comerciais e agentes do comércio 
de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio 
atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 
atividades de pós-colheita; comércio atacadista 
de matérias-primas agrícolas não especificadas 
anteriormente; comércio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e fécu-
las, com atividade de fracionamento e acondiciona-
mento associada; e depósitos de mercadorias para 
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 034/2021

Processo Administrativo nº 0648/SEMSAU/2021
 

A Estância Turística Ouro Preto do Oeste RO 
torna público que realizará a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 034/2021, Tipo 
Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Por 
ITEM. O objeto da contratação é a AQUISIÇÃO 
DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, CON-
FORME TERMO DE DISPENSA ELETRÔNI-
CA, nos termos do Processo Administrativo nº 0648/
SEMSAU/2021, no valor de R$ 8.092,00 (Oito mil 
e noventa e dois reais). A Sessão Pública virtual, 
será no período de 12h do dia 15/3/2021 até às 
12h do dia 16/3/2021 (Horário de Brasília). O 
edital encontra-se à disposição nos sites: www.
licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.
br para conhecimento, sendo que a sessão pública 
ocorrerá pelo site www.licitanet.com.br. Informa-
ções Complementares: Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura da Estância Turística Ouro 
Preto do Oeste - RO, situada na Av. Daniel Comboni, 
nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 
às 13:30 horas. Maiores informações através dos 
telefones: (69) 99976-8456, 3461- 5269, 3461-4795 
e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Presidente/CPL – Decreto nº 14.281/GP/2021
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 023/CPL/2021

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do 
Oeste torna público que realizará o Pregão Eletrônico 
nº 023/CPL/2021. Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM. Processo Administrativo:  0510/SEME-
CE/2021. Objeto: Aquisição de veículo tipo ônibus, 
conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital) 
Convênio Plataforma + Brasil nº 898701-2020/
Recursos Próprios. Valor Estimado: R$ 420.000,00 
(Quatrocentos e vinte mil reais). Data de Abertu-
ra: 1/4/2021 às 10h (horário de Brasília - DF).  O 
edital encontra-se à disposição nos sites: www.lici-
tanet.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para 
conhecimento, sendo que a sessão pública ocorrerá 
pelo site www.licitanet.com.br. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura da Estância Turística Ouro 
Preto do Oeste - RO, situada na Av. Daniel Comboni, 
n. 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 
7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 99976-8456, 
3461- 5269, 3461-4795 e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 024/CPL/2021

Processo Administrativo nº 0640/SEM-
SAU/2021

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste torna público que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 024/CPL/2021. Tipo: Menor Pre-
ço por LOTE. Processo Administrativo: 0640/
SEMSAU/2021. Objeto: Aquisição medicamentos 
(sentenças judiciais), conforme Termo de Refe-
rência (Anexo I do Edital). Valor Estimado: R$ 
214.876,72 (Duzentos e quatorze mil, oitocentos 
e setenta e seis reais e setenta e dois centavos). 
Data de Abertura: 30/03/2021 às 10h (horário de 
Brasília - DF). O edital encontra-se à disposição 
nos sites www.licitanet.com.br e www.ouropreto-
dooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que 
a sessão pública ocorrerá pelo site www.licitanet.
com.br. Informações complementares: Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura da Estância 
Turística de Ouro Preto do Oeste/RO, situada 
na Av. Daniel Comboni, 1156, Jardim Tropical, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em 
horário de expediente, das 7h30min às 13h30min. 
Telefones: (69) 99976-8456, 3461-5269, 3461-4795 
e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2021
 

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste torna público que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 025/CPL/2021. Tipo: MENOR 
PREÇO POR LOTE. Processo Administrativo:  
0655/SEMECE/2021. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza 
e manutenção em aparelhos de ar condicionado, 
conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
Valor Estimado: R$ 2.730,00 (Dois mil, setecentos 
e trinta reais). Data de Abertura: 29/3/2021 
às 10h (horário de Brasília - DF).  O edital 
encontra-se à disposição nos sites: www.licitanet.
com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para 
conhecimento, sendo que a sessão pública ocorrerá 
pelo site www.licitanet.com.br. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura da Estância Turística 
Ouro Preto do Oeste - RO, situada na Av. Daniel 
Comboni, nº 1156, Jardim Tropical, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, em horário de expe-
diente das 7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 
99976-8456, 3461- 5269, 3461-4795 e 3461-2416. 

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro - Decreto 14.150/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 027/CPL/2021
Processo Administrativo nº 0657/SRP/2021

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste torna público que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 027/CPL/2021. Tipo: Menor Preço 
por item. Processo Administrativo: 0657/SRP/2021. 
Objeto: Aquisição de ração para cães, gatos, peixes 
e tartarugas, por meio do Sistema de Registro de 
Preços, conforme Termo de Referência (Anexo I do 
Edital). Valor Estimado: R$ 68.415,00 (Sessenta 
e oito mil, quatrocentos e quinze reais). Data de 
Abertura: 29/03/2021 às 9h (horário de Brasília 
- DF). O edital encontra-se à disposição nos sites 
www.licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.
ro.gov.br para conhecimento, sendo que a sessão 
pública ocorrerá pelo site www.licitanet.com.
br. Informações complementares: Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura da Estância 
Turística de Ouro Preto do Oeste/RO, situada 
na Av. Daniel Comboni, 1156, Jardim Tropical, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em 
horário de expediente, das 7h30min às 13h30min. 
Telefones: (69) 99976-8456, 3461-5269, 3461-4795 
e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 029/CPL/2021

Processo Administrativo nº 0691/SEMSAU/2021

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste torna público que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 029/CPL/2021. Tipo: Menor 
Preço por ITEM. Processo Administrativo: 0691/
SEMSAU/2021. Objeto: Aquisição de material 
para atender às salas de vacina (caixas de isopor, 
termômetros e outros), conforme Termo de Refe-
rência (Anexo I do Edital). Valor Estimado: R$ 
10.019,40 (Dez mil, dezenove reais e quarenta 
centavos). Data de Abertura: 30/03/2021 às 11h 
(horário de Brasília - DF). O edital encontra-se à 
disposição nos sites www.licitanet.com.br e www.
ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, 
sendo que a sessão pública ocorrerá pelo site 
www.licitanet.com.br. Informações comple-
mentares: Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do 
Oeste/RO, situada na Av. Daniel Comboni, 1156, 
Jardim Tropical, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, em horário de expediente, das 7h30min às 
13h30min. Telefones: (69) 99976-8456, 3461-5269, 
3461-4795 e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 018/CPL/2021

Processo Administrativo nº 0354/SEMAS/2021

A Estância Turística Ouro Preto do Oeste RO 
torna público aos interessados e a quem possa 
interessar que, devido à interposição do pedido de 
impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 018/
CPL/2021 e o prazo não ser suficiente para análise 
dos motivos apresentados, antes da data fixada, para 
ocorrência da sessão pública, fica SUSPENSO o 
certame para contratação de empresa prestadora de 
serviços de vigilância eletrônica, que ocorreria no 
dia 16/3/2021, a partir das 10h (horário de Bra-
sília/DF). A nova data de abertura será divulgada 
na forma da Lei. Informações Complementares: 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
da Estância Turística Ouro Preto do Oeste - RO, 
situada na Av. Daniel Comboni, 1156, Jardim Tro-
pical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 7h30min às 13h30min. 
Telefones: (69) 99976-8456, 3461- 5269, 3461-
4795 e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de março de 2021.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo N° 001 ao Contrato N° 024/
PJM/2020

Processo Administrativo nº: 112/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de 

Teixeirópolis/RO
Contratado: VERDES MARES CONS-

TRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por 
objetivo a prorrogação do prazo e a suple-
mentação do valor do contrato supracitado.

Prazo: O presente contrato fica prorrogado 
por 03 (três) meses contados a partir do dia 
01 de maio de 2021.

Valor: Dá-se a este termo aditivo o valor 
de R$ 24.120,46 (vinte e quatro mil cento e 
vinte reais e quarenta e seis centavos).

Data: Teixeirópolis/RO, 19 de fevereiro 
de 2021.

Assinam: 
VERDES MARES CONSTRUÇÕES DE 

OBRAS PÚBLICAS LTDA
Almiro Soares
Antônio Zotesso

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1-2127/2021/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de 
seu Presidente-Pregoeiro, Decreto nº 13.813/2021, 
torna público que o Processo nº 1-2127/2021/
SEMUSA cujo Objeto Contratação de Empresa 
especializada em serviços de Gerenciamento Pleno 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), voltada ao 
atendimento de pacientes acometidos pelo CO-
VID-19, em caráter emergencial, para atender às 
necessidades do(a) Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMUSA, teve DISPENSA DE LICITAÇÃO de 
acordo com o Inciso IV, do art. 24, da Lei Federal 
8.666/93 em favor de(s):

ULTRAMED – SERVICOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - ME, com inscrição no 
CNPJ sob o nº 24.189.000/0001-40, com o valor: 
R$ 37.656.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos 
e cinquenta e seis mil reais).

 Ji-Paraná, 12 de março de 2021.

Claudinei Henrique de Oliveira
Presidente da CPL

Decreto nº 13.813/GAB/PMJP/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 

1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 

requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-

Paraná, em 02/02/2021, a Licença Municipal de Instalação, para a 

atividade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL VIEIRA 

DOS SANTOS (TRECHO ENTRE RUA GOV. JORGE 

TEIXEIRA À CAMPO GRANDE). EM JI-PARANÁ – RO. 

 

ÁREA TOTAL DE 2.401,42 m² E EXTENSÃO TOTAL DE 320,00 

M  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 082/2020 

 

 

Ji-Paraná/RO, 02 de fevereiro de 2021. 
 

 
ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ERRATA N. 001/2021 
REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SEMAD/CGRHA N.º 

002/2021 – PROCESSO SELETIVO 
 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no uso de suas 

atribuições legais, publica ERRATA, junto ao Edital de convocação N. 002, publicado no site e  

Diário Oficial do Município nos dias 11/03/2021 e jornal Correio Popular edição do dia 

12/03/2021, para nele fazer constar: 

 
ONDE SE LÊ: 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
INSCRIÇÃO NOME TOTAL 

PONTOS SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

2021081 JESSICA BATISTA DOS SANTOS 6 CLASSIFICADO 21 
2021065 ANDRESSA RANIELE DA SIVA COSTA 6 CLASSIFICADO 22 
2021101 MONICA SOUZA DE FREITAS 5,5 CLASSIFICADO 23 
2021074 ELOIZA PANDIQUE RIDEIRO 5,5 CLASSIFICADO 24 
2021053 TEREZINHA DE J. DE O. F. AZEVED 5,5 CLASSIFICADO 25 
2021079 ISAAC MAFRA 4 CLASSIFICADO 26 
2021076 FRANCINEIA DE SOUZA GOMES 4 CLASSIFICADO 27 
2021024 JAQUELINE MIRANDA SOUZA LOPES 3,28 CLASSIFICADO 28 

 
 
LEIA-SE: 
 
INSCRIÇÃO NOME TOTAL 

PONTOS SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

2021081 JESSICA BATISTA DOS SANTOS 6 CLASSIFICADO 21 
2021065 ANDRESSA RANIELE DA SIVA COSTA 6 CLASSIFICADO 22 

2021112 SILVIA FERREIRA DE SOUZA 6 CLASSIFICADO 23 
2021101 MONICA SOUZA DE FREITAS 5,5 CLASSIFICADO 24 
2021074 ELOIZA PANDIQUE RIDEIRO 5,5 CLASSIFICADO 25 
2021053 TEREZINHA DE J. DE O. F. AZEVED 5,5 CLASSIFICADO 26 
2021079 ISAAC MAFRA 4 CLASSIFICADO 27 
2021024 JAQUELINE MIRANDA SOUZA LOPES 3,28 CLASSIFICADO 28 

 
 

   Ji-Paraná/RO, 11 de Março de 2021. 
 
 

Jonatas de França Paiva 
Secretário Municipal de Administração  

Dec. nº 13768/GAB/PM/JP/2021 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA DA Associação Indígena COOCASIN, inscrito no 
CNPJ sob nº 32 491 902 0001 – 64, localizada na Avenida Ji-Paraná, 
nº 1556, bairro Urupá, municípios de Ji- Paraná, estado de Rondônia. 
Através de seu coordenador, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o Estatuto Social rt. 43 da Lei nº 14.030, de 28 
de julho de 2020, convoca: Todos associados (as) a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, virtual a ser realizada no dia 15 
de março de 2020. Em primeira convocação às 14:00 horas com 2/3 
dos sócios (as) em condições de votar, segunda convocação as 14:30 
com 50+1 dos Sócios (as) em condições de votar; terceira e última 
convocação às 15:00 horas com a presença de 30% dos sócios (as) em 
condições de votar. Sendo que o quadro social atual e de 20 sócios.

Para deliberar sobre a seguinte: pauta, ordem do dia: 1º Informes; 
2º Alteração estatutárias 3º Outros assuntos de interesse da categoria.

Ji-Paraná/RO,06 de março de 2021.

João Paulo Alves Miranda Cinta Larga
Coordenado da COOCASIN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA DA Associação Indígena COOCASIN, inscrito no CNPJ 
sob nº 32 491 902 0001 – 64, localizada na Avenida Ji-Paraná, nº 1556, 
bairro Urupá, municípios de Ji- Paraná, estado de Rondônia. Através de 
seu coordenador, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o Estatuto Social rt. 43 da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, 
convoca: Todos associados (as) a reunirem-se em Assembleia Geral or-
dinária, virtual a ser realizada no dia 15 de março de 2020. Em primeira 
convocação às 14:00 horas com 50+1 dos Sócios (as) em condições de 
votar; em segunda convocação às 14:30 horas com a presença de 30% 
mais um dos sócios (as) em condições de votar. Sendo que o quadro 
social atual e de 20 sócios.

Para deliberar sobre a seguinte: Ordem do dia: 1º Informes; 2º Demissão 
e Admissão de sócios 3º Prestação de contas dos exercícios de 2019 e 
201, 4ª Eleição e posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, 5ª Outros 
assuntos de interesse da categoria.

Ji-Paraná/RO, 06 de março de 2020.

João Paulo Alves Miranda Cinta Larga
Coordenador da COOCASIN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA.

 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO RIO 
FURQUILHA - APROFUR, situada na linha 205, lote 71, 
Gleba 30, município de Ji-Paraná /RO, inscrita no CNPJ nº 22 
859 730 0001 85, tem como representante legal, Sr. Guiomar 
Nunes Barbalho, brasileiro, Trabalhador Rural, portador da 
Carteira de Identidade 60569 SSP/RO e CPF nº 063 013 802 
82, residente e domiciliado na Linha 153, lote 31, Gleba 01, 
Zona Rural, Municipio de Ji-Paraná/RO, na condição  de 
presidente, no uso de suas atribuições legais e em conformi-
dade com, do estatuto social da APROFUR, convoca: Todos 
os associados  (as) em a reunirem-se em Assembleia Geral 
ordinária, a ser realizada a partir da 14:00 horas do dia 15 de 
março de 2021.

 Considerando as restrições de ordem sanitária decorrentes 
da pandemia da COVID-19, em conformidade com a Lei 
14.030, de 28 de julho de 2020, Assembleia será virtual e se 
realizará por intermédio de recursos digitais de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. A sala de reunião virtual será 
criada e disponibilizada para todos os participantes com no 
mínimo 01 hora que antecede o início da Assembleia, através 
da plataforma ZOOM, disponível para download no endereço 
eletrônico, para plataformas Windows, Apple e Android.  O 
quórum de instalação da Assembléia Geral Ordinária será de 
50% +1 (cinqüenta por cento mais um) do número de associa-
do (as) em condições de votar; segunda convocação será 30 
(trinta minutos) após a primeira, com 30% (trinta porcento) 
associados (as) em condições de votar terceira dos e última 
convocação, será 30 (trinta minutos) após a segunda com o 
mínimo de 15% (quinze por centos) dos associados (as) em 
condições de votar.

Sendo que o quadro social atual e de 44 associados. 
Para deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1º Infor-

mes; 2º prestação de contas do exercício anterior, 3º eleição 
e posse da diretora 4º eleição e posse do conselho fiscal 5º 
outros assuntos de interesse da categoria.

  
Ji-Paraná/RO, 06 março de 2021

Guiomar Nunes Barbalho
Presidente da APROFUR

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2021 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE 
Estado do Rondônia 

HÉLIO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 
Processo Nº 118/2021 – Pregão Eletrônico Nº 04/CPL/2021 

 
1. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA 
D’OESTE-RO 
CNPJ Nº 15.884.109/0001-06, com sede à Rua Riachuelo, nº 2552, Setor 14, CEP: 76.958-000 Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO. 
2. FORNECEDOR: SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA - EPP 
C.N.P.J.: 07.880.019/0001-19 
ENDEREÇO: RUA X, S/Nº, CIDADE ALTA, ROLIM DE MOURA-RO, CEP: 76.940-000 
NOME DO REPRESENTANTE: SADINEZ BORGES DA ROSA  
3. Formalização de Registro de Preço para futura aquisição de MADEIRA SERRADAS EM PRANCHAS., 
conforme condições e especificações no termo de referência, conforme quantidades, condições e 
especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do Edital de Pregão Eletrônico 4/2021, e 
propostas ofertadas pelos licitantes, seguindo a ordem de classificação na licitação. 
4. VALOR HOMOLOGADO:  R$ 132.500,00 (Cento e trinta e dois mil e quinhentos reais). 
5. VALIDADE DO REGISTRO 
O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 365 (Trezentos e sessenta e cinco), 
contado da data da sua primeira publicação no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO ou 
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - AROM, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse 
prazo, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, c/c Decreto Municipal 1007/2020 alterado 
pelo Decreto 1016/2020.  
A publicação da Ata na integra encontra-se no endereço eletrônico: 
http://transparencia.novabrasilandia.ro.gov.br  

Nova Brasilândia D’Oeste, 12 de Março de 2021.

www.novabrasilandia.ro.gov.br 

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

         

   
  ESTADO DE RONDÔNIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O prefeito Municipal,  ,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
 
02.007.15.452.0013.2.052.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
02.007.26.782.0013.1.518.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
 
 
 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 67/2021 
b) Licitação Nrº             :            1/2021 
c) Modalidade                :            Pregão 
d) Data Adjuticação  : 11/03/2021 
e) Objeto da Licitação  : Aquisição de insumos para lama asfáltica (Emulsão Asfáltica RL-1C), para 

atender as necessidades do Municipios de Nova Brasilândia D’Oeste-RO. 
 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
Fornecedor:  ENAM- EMULSÕES ASFALTICAS E TRANSPORTES LTDA 
CNPJ/CPF:  04.420.916/0001-51 
  
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 EMULSÃO ASFALTICA RL-1C 50 R$ 4.370,00 R$ 218.500,00 
 
                                                                                                     Valor Total Homologado – R$ 218.500,00 
 
02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s). 
 
Nova Brasilândia DOeste,11 de março de 2021.  
 
 
                               _________________________  
                                   
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão 1/2021 

 
 
 

 
O Prefeito do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, Estado de Rondônia, no 

uso de suas atribuições legais, 
 
 
 

RESOLVE: 
 

 
 
Com fundamento no inciso VI, do Art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, e conforme o que consta do Processo 67/2021, HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão, tipo “menor preço”, destinado a Aquisição de insumos para 
lama asfáltica (Emulsão Asfaltica RL-1C), para atender as necessidades do Municipios de 
Nova Brasilândia D’Oeste-RO. em favor da empresa EMAM- EMULSÕES ASFALTICAS E 
TRANSPORTES LTDA, que cotou a proposta mais vantajosa para o Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste, no valor total de R$ 218.500,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos 
reais). 

 
 
 
Nova Brasilândia DOeste, 11 de março de 2021 
 
 
 

 
 
 

HÉLIO DA SILVA  
PREFEITO 

 
 
 
 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2021 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE 
Estado do RONDÔNIA 

 
 
 Termo de aditivo n°4 Termo do contrato nº.79/2019,  objetivando a contratação de 
empresa especializada para execução da 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL ANSELMO BIANCHINI DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE, visam 
esclarecer e orientar o volume e a forma como devem ser executados a reforma, 
compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário e adequados 
à perfeita execução do serviço, conforme as especificações, características, condições, 
obrigações e requisitos contidos no Projeto Básico e seus anexos, em conformidade com 
o Processo Administrativo n° 1267/2019 e especificações técnicas. Os recursos 
destinados a execução desta obra são oriundos do contrato de repasse nº. 
882366/2018/MS/CAIXA. decorrente de Tomada de Preços n°   11/2019, que entre si 
celebram PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE e a 
CONSTRUTORA VERTICE LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº. 10.552.726/0001-90. 
aditivam o contrato com término 15/05/2021 As prorrogações serão consideradas 
efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova 
prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 

Nova Brasilândia DOeste 12 de março de 2021. 

PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 183/2021 E PROCESSO Nº 184/2021 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: S. ALMEIDA EIRELI 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é: 

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Chá de camomila 20gr 10 R$5,00 R$ 50,00 
2 Chá de erva doce 20gr 10 R$3,00 R$ 30,00 
3 Chá de camomila 20gr 65 R$5,00 R$ 325,00 
4 Chá de erva doce 20gr 65 R$3,00 R$ 195,00 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico Nº 44/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 651/2020, Processo Administrativo no 183/2021 
e Processo Administrativo no 184/2021. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), conforme consta no Pregão 
Eletrônico Nº 44/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 304/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 
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Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 403/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 
Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 

Nota de Empenho n° 409/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 37/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 183/2021 E PROCESSO Nº 184/2021 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: EJC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é: 

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 alho, classificado isento de grãos deteriorados, desprovido de caule e palhas 20 R$22,90 R$ 458,00 
2 arroz agulhinha pacote 5 kg, produto classificado e designado na rotulação de 

embalagem como tipo 1, isento de grãos com casca (marinheiro), quebrados 
(quirera), isento de grãos deteriorados e com aspeto amarelado 

24 R$21,50 R$516,00 

3 azeite de Olivia extra virgem und com 500 ml 3 R$23,00 R$69,00 
4 banana da terra 10 R$ 3,99 R$ 39,90 
5 batata doce de boa, qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física 

e mecânica (rachaduras e cortes), 
10 R$ 4,99 R$49,90 

6 batata nacional 1°qualidade selecionada 30 R$3,99 R$119,70 
7 beterraba, selecionada isento de fungos, brocas, deformação, isento de 

rachaduras e amassados e com consistência firme 
10 R$4,49 R$44,90 

8 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 
similar ou superioras as marcas brasileiras e três corações 

30 R$21,50 R$645,00 

9 carne bovina coxão mole sem osso cortado para bife 30 R$ 27,90 R$ 837,00 
10 carne de frango coxa e sobre coxa 20 R$7,99 R$159,80 
11 cenoura, produto selecionado isento de fungos, brocas, deformação, isento de 

rachaduras e amassados e com consistência firme, desprovido de caule 
15 R$4,49 R$67,35 

12 colorau saches 340 gr 3 R$ 3,98 R$11,94  
13 extrato de tomate 340g similar a marca olé 20 R$2,50 R$50,00 
14 farinha de mandioca tipo fina torrada 1 kg, embalagem saco plástico 4 R$5,49 R$21,96 
15 fubá fino amarelo, de procedência nacional, em pacotes de 1 kg embalados 

em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. a embalagem primária 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo 
de validade, lote, número do registro no órgão competente. com validade 
mínima de seis meses a contar da data de entrega 

6 R$3,50 R$21,00 

16 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 60 R$4,99 R$299,40 
17 linguiça tipo calabresa defumada 3 R$21,99 R$65,97 
18 óleo de soja refinado embalado em embalagem plástica resistente de 900ml, 

tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação 
vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de 
validade, conteúdo líquido e registro no 
órgão competente 

20 R$6,99 R$139,80 

19 peito de frango congelado, com osso. embalados em sacos plásticos a vácuo, 
deverá constar data de fabricação, prazo de validade, n° de registro do órgão 
fiscalizador, n° do lote, data de validade de no mínimo três meses a contar da 
data de entrega da mercadoria 

5 R$9,49 R$47,45 

20 vinagre 750ml sabor limão 3 R$3,50 R$10,50 
21 bucha p/ lavar louça dupla face 10 R$ 0,40 R$4,00 
22 creme dental: com fluor embalagem com 90 gr.com micropartículas de 

cálcio, ação bacteriana, registro no ministério da saúde, embalagem deve 
conter a marca do fabricante, peso liquido, data de fabricação e prazo de 
validade. deve ser aprovado pela abo - (associação brasileira de odontologia). 

5 R$4,49 R$22,45 

23 esponja para banho. atóxica composição: polietileno. 2 R$3,48 R$ 6,96 
24 papel higiênico branco, dupla face, pacote com 04 rolos de 60 metros cada 20 R$4,99 R$99,80 
25 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 

similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 
20 R$21,50 R$430,00 
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26 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 30 R$4,99 R$149,70 
27 milho de pipoca embalagem com 500 g 10 R$2,73 R$27,30 
28 óleo de soja refinado embalado em embalagem plástica resistente de 900ml, 

tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação 
vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de 
validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente 

10 R$6,99 R$69,90 

29 recarga de água mineral sem gás- galão com 20 litros 30 R$8,49 R$254,70 
30 bucha p/ lavar louça dupla face 10 R$0,40 R$4,00 
31 papel higiênico branco, dupla face, pacote com 04 rolos de 60 metros cada 25 R$4,99 R$124,75 
32 amendoim cru com casca tipo 1 pct com 500 gr similar a marca campilar 5 R$8,90 R$44,50 
33 bebida láctea fermentada de frutas frasco com 900ml 10 R$3,99 R$39,90 
34 bebida láctea uht sabor chocolate emb. tetra pak und com 1 l 10 R$4,98 R$49,80 
35 bombom: recheio a base de castanha de caju, envolvido por uma camada de 

biscoito waffer e coberto com uma camada de chocolate ao leite, pacote de 1 
kg 

2 R$27,98 R$55,96 

36 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 
similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 

20 R$21,50 R$430,00 

37 chá mate 500gr 5 R$6,98 R$34,90 
38 fermento em pó químico 100g 2 R$3,49 R$6,98 
39 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 25 R$4,99 R$124,75 
40 milho de pipoca embalagem com 500 g 5 R$2,73 R$13,65 
41 pão de queijo 2 R$13,98  R$ 27,96 
42 pão francês de 50 gramas 1ª qualidade 5 R$11,80 R$59,00 
43 polvilho doce pacote com 500 g 4 R$6,50 R$26,00 
44 salsicha de frango tipo hot dog, resfriada, embalagem: pacotes de 01 kg 

embalados em sacos de plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, tipo de carne, nº do registro no ministério da 
agricultura, sif/sisp/dipoa, número do lote, e demais dados do produto 
exigidos pela legislação em vigor 

2 R$9,49 R$18,98 

45 torrada tradicional pacote 160 gramas 7 R$4,49 R$31,43 
46 balde de plástico, reforçado com capacidade de 12 litros. 1 R$7,99 R$7,99 
47 bucha p/ lavar louça dupla face 10 R$0,40 R$4,00 
48 papel higiênico branco, dupla face, pacote com 04 rolos de 60 metros cada 25 R$4,99 R$124,75 
49 sabão em pedra glicerinado pac. 1kilo com 05 unidades 5 R$3,96 R$19,80 
50 sabonete líquido embalagem de 1litro sem válvula 10 R$16,50 R$165,00 
51 chaira - em aço inox, tipo fuzil, lâmina raiada de 12 polegadas (30 cm), cabo 

em polipropileno com argola para pendurar, comprimento total (45 cm), para 
uso em cozinha industrial, como 
afiador de faca 

1 R$39,90 R$39,90 

52 colher de mesa aço inox forte e resistente, características técnicas: 
utensílio totalmente feito em aço inox e altamente duráveis com cabo liso de 
fácil higienização, medindo 12,5cm de comprimento, base com 6,5 cm de 
comprimento e 4cm de diâmetro (maior diâmetro), podendo ter variação de 
até 1cm p/mais ou p/menos. acabamento em brilho. 

10 R$6,49 R$64,90 

53 copo de vidro com capacidade aproximada de 200 ml 12 R$2,99 R$35,88 
54 faca de mesa de serra aço inox forte e resistente. dimensões aproximadas 

(compr x larg x alt ): 212x 19x 3 mm. espessura: 3,0 mm. faca forjada e 
temperada, proporcionando resistência à 
corrosão e durabilidade no fio de corte. utensílios totalmente feitos em aço 
inox e altamente duráveis. acabamento em brilho. marca/ modelo de 
referência: linha laguna. tramontina, similar ou superior. 

10 R$3,80 R$38,00 

55 filme de pvc, plástico, para o uso em cozinhas 28 cm (largura) x 30 m 3 R$5,49 R$16,47 
56 garfo descartável pct com 50 un 3 R$2,45 R$7,35 
57 garrafa térmica em aço inox de pressão com alavanca cap. mínima de 1l, 

recipiente para produtos quente 
1 R$65,90 R$65,90 

58 papel toalha c/ 02 rolos 20x22 200 folhas 8 R$4,48 R$35,84 
59 pote multiuso quadrado de plástico com tampa com capacidade para 

armazenamento de 05 litros 
3 R$24,50 R$73,50 

60 pote multiuso retangular de plástico atóxico. bpa free com capacidade de 1,1 
litros. diversas cores, dimensões: 23,2 x 13,5 x 7,2 cm 

3 R$16,90 R$50,70 
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61 prato descartável 26 cm pct c/ 10 unidade 3 R$2,75 R$8,25 
62 prato fundo em vidro temperado, resistentes a impactos e pequenas 

quedas diâmetro de 22cm 
10 R$5,79 R$57,90 

63 amendoim cru com casca tipo 1 pct com 500 gr similar a marca campilar 5 R$8,90 R$44,50 
64 batata doce de boa , qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física 

e mecânica (rachaduras e cortes), 
10 R$4,99 R$49,90 

65 batata palha pct com 500g 10 R$5,49 R$54,90 
66 bebida láctea fermentada de frutas frasco com 900ml 20 R$3,99 R$79,80 
67 bebida láctea uht sabor chocolate emb. tetra pak und com 1 l 20 R$4,98 R$99,60 
68 bombom: recheio a base de castanha de caju, envolvido por uma camada de 

biscoito waffer e coberto com uma camada de chocolate ao leite, pacote de 
1kg 

3 R$27,98 R$83,94 

69 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 
similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 

20 R$21,50 R$430,00 

70 caqui, in natura, características: de primeira qualidade, não sendo tolerada a 
presença de frutos que estejam murchos e apresentem sujidade defeitos como 
podridão, fibroso, dano profundo e defeito de formato, acondicionado em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

5 R$18,90 R$94,50 

71 chá mate 500gr 30 R$6,98 R$209,40 
72 fubá fino amarelo, de procedência nacional, em pacotes de 1 kg embalados 

em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substancias nocivas. a embalagem primaria 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso liquido, prazo 
de validade, lote, número do registro no órgão competente. Com validade 
mínima de seis meses a contar da data de entrega 

5 R$3,50 R$17,50 

73 laranja pêra - de boa qualidade, grau de amadurecimento médio, sem rupturas 15 R$3,99 R$59,85 
74 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 25 R$4,99 R$124,75 
75 maçã nacional, selecionada isenta de caule, fungos, brocas, deformação, 

isento de rachaduras e amassados e com consistência firme. 
15 R$7,49 R$112,35 

76 milho de pipoca embalagem com 500 g 10 R$2,73 R$27,30 
77 pão de queijo 5 R$13,98 R$69,90 
78 pão francês de 50 gramas 1ª qualidade 15 R$11,80 R$177,00 
79 polpa de fruta natural congelada sabor abacaxi pac. 500g 20 R$5,39 R$107,80 
80 polpa de fruta natural, congelado sabor acerola pac 500g 20 R$5,39 R$107,80 
81 salsicha de frango tipo hot dog, resfriada, embalagem: pacotes de 01 kg 

embalados em sacos de plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, tipo de carne, n° do registro no ministério da 
agricultura, sif/sisp/dipoa, número do lote, e demais dados do produto 
exigidos pela legislação em vigor 

5 R$9,49 R$47,45 

82 suco preparado néctar de frutas 50% de frutas e polpa embalagem tetra pak 1l 15 R$6,98 R$104,70 
83 torrada tradicional pacote 160 gramas 15 R$4,49 R$67,35 
84 uva rubi 1° qualidade 7 R$18,90 R$132,30 
85 amendoim cru com casca tipo 1 pct com 500 gr similar a marca campilar 5 R$8,90 R$44,50 
86 batata palha pct com 500g 7 R$5,49 R$38,43 
87 bebida láctea fermentada de frutas frasco com 900ml 15 R$3,99 R$59,85 
88 bebida láctea uht sabor chocolate emb. tetra pak und com 1 l 15 R$4,98 R$74,70 
89 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 

similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 
30 R$21,50 R$645,00 

90 caqui, in natura, características: de primeira qualidade, não sendo tolerada a 
presença de frutos que estejam murchos e apresentem sujidade defeitos como 
podridão, fibroso, dano profundo e defeito de formato, acondicionado em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

7 R$18,90 R$132,30 

91 chá mate 500gr 10 R$6,98 R$69,80 
92 chocolate ao leite barra 10 R$22,90 R$229,00 
93 chocolate branco barra 5 R$22,90 R$114,50 
94 ervilha lata de 200gr 1ª qualidade 10 R$3,00 R$30,00 
95 extrato de tomate 340g similar a marca olé 10 R$2,50 R$25,00 
96 fermento em pó químico 100g 7 R$3,49 R$24,43 
97 fubá fino amarelo, de procedência nacional, em pacotes de 1 kg embalados 

em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
12 R$3,50 R$42,00 
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bolores, odores estranhos e substancias nocivas. a embalagem primaria 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso liquido, prazo 
de validade, lote, número do registro no órgão competente. Com validade 
mínima de seis meses a contar da data de entrega 

98 laranja pêra -  de boa qualidade, grau de amadurecimento médio, sem 
rupturas 

20 R$3,99 R$79,80 

99 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 35 R$4,99 R$174,65 
100 maçã nacional, selecionada isenta de caule, fungos, brocas, deformação, 

isento de rachaduras e amassados e com consistência firme. 
20 R$7,49 R$149,80 

101 milho de pipoca embalagem com 500 g 10 R$2,73 R$27,30 
102 milho verde em conserva, embalagem tetra pak, 200g 10 R$3,25 R$32,50 
103 óleo de soja refinado embalado em embalagem plástica resistente de 900 ml, 

tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação 
vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de 
validade, conteúdo liquido e registro no órgão competente 

15 R$6,99 R$104,85 

104 orégano und com 10 g 8 R$1,49 R$11,92 
105 pão de queijo 5 R$13,98 R$69,90 
106 pão francês de 50 gramas 1ª qualidade 20 R$11,80 R$236,00 
107 peito de frango congelado, com osso. embalados em sacos plásticos a vácuo, 

deverá constar data de fabricação, prazo de validade, n° de registro do órgão 
fiscalizador, n° do lote, data de validade de no mínimo três meses a contar a 
data de entrega da mercadoria 

15 R$9,49 R$142,35 

108 pêssego em calda und com 450 g 5 R$14,50 R$72,50 
109 polpa de fruta natural congelada sabor abacaxi pac. 500g 25 R$5,39 R$134,75 
110 polpa de fruta natural, congelada sabor acerola pac 500g 25 R$5,39 R$134,75 
111 polvilho doce pacote com 500 g 10 R$6,50 R$65,00 
112 salsicha de frango tipo hot dog, resfriada, embalagem: pacotes de 01 kg 

embalados em sacos de plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, tipo de carne, n° do registro no ministério da 
agricultura, sif/sisp/dipoa, número do lote, e demais dados do produto 
exigidos pela legislação em vigor 

15 R$9,49 R$142,35 

113 suco preparado néctar de frutas 50% de frutas e polpa embalagem tetra pak 1l 20 R$6,98 R$139,60 
114 torrada tradicional pacote 160 gramas 25 R$4,49 R$112,25 
115 uva rubi 1° qualidade 15 R$18,90 R$283,50 
116 vinagre 750ml sabor limão 3 R$3,50 R$10,50 
117 balde de plástico, reforçado com capacidade de 12 litros. 1 R$7,99 R$7,99 
118 bucha p/ lavar louça dupla face 30 R$0,40 R$12,00 
119 papel higiênico branco, dupla face, pacote com 04 rolos de 60 metros cada 115 R$4,99 R$573,85 
120 sabão em pedra glicerinado pac. 1kilo com 05 unidades 10 R$3,96 R$39,60 
121 sabonete líquido embalagem de 1litro sem válvula 10 R$16,50 R$165,00 
122 chaira - em aço inox, tipo fuzil, lâmina raiada de 12 polegadas (30 cm), cabo 

em polipropileno com argola para pendurar, comprimento total (45 cm), para 
uso em cozinha industrial, como afiador de faca 

1 R$39,90 R$39,90 

123 colher de mesa aço inox forte e resistente, características técnicas: utensílio 
totalmente feito em aço inox e altamente duráveis com cabo liso de fácil 
higienização, medindo 12,5cm de comprimento, base com 6,5 cm de 
comprimento e 4 cm de diâmetro (maior diâmetro), podendo ter variação de 
até 1cm p/mais ou p/menos. acabamento em brilho. 

12 R$6,49 R$77,88 

124 colher de pau (madeira) maciça de primeira qualidade, forte, leve e higiênica; 
comprimento total da colher: 44 cm; comprimento do cabo: 33cm; dimensões 
da colher: 10cm x 7.5cm. 

2 R$12,48 R$24,96 

125 copo de vidro com capacidade aproximada de 200 ml 12 R$2,99 R$35,88 
126 copos descartáveis transparentes frisado de 50 ml pacote c/100 unidades 10 R$1,99 R$19,90 
127 faca de mesa de serra aço inox forte e resistente. dimensões aproximadas 

(compr x larg x alt): 212 x 19 x 3 mm. espessura: 3,0 mm. faca forjada e 
temperada, proporcionando resistência a corrosão e durabilidade no fio de 
corte. utensílios totalmente feitos em aço inox e altamente duráveis. 
acabamento em brilho. marca/modelo de referência: linha laguna. 
Tramontina, similar ou superior. 

12 R$3,80 R$45,60 

128 filme de pvc, plástico, para o uso em cozinhas 28 cm (largura) x 30 m 10 R$5,49 R$54,90 
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129 forma grande para pudim em alumínio polido e de alta resistência dimensões:  
altura: 10 cm diâmetro: 24 cm 

2 R$36,90 R$76,80 

130 forma retangular em alumínio polido e de alta resistência dimensões: 38 
x25cm e 5cm de altura. 

2 R$36,99 R$73,98 

131 forma retangular em alumínio polido e de alta resistência dimensões: 45 
x25cm e 5cm de altura. 

2 R$45,98 R$91,96 

132 garfo descartável pct com 50 un 7 R$2,45 R$17,15 
133 garrafa térmica em aço inox de pressão com alavanca cap. mínima de 1l, 

recipiente para produtos quentes 
1 R$65,90 R$65,90 

134 papel toalha c/ 02 rolos 20x22 200 folhas 15 R$4,48 R$67,20 
135 pote multiuso quadrado de plástico com tampa com capacidade para 

armazenamento de 05 litros 
5 R$24,50 R$122,50 

136 pote multiuso retangular de plástico atóxico. bpa free com capacidade de 1,1 
litros. diversas cores, dimensões: 23,2 x 13,5 x 7,2 cm 

4 R$16,90 R$67,60 

137 prato descartável 26 cm pct c/ 10 unidade 10 R$2,75 R$27,50 
138 prato fundo em vidro temperado, resistentes a impactos e pequenas quedas 

diâmetro de 22cm 
12 R$5,79 R$69,48 

139 amendoim cru com casca tipo 1 pct com 500 gr similar a marca campilar 5 R$8,90 R$44,50 
140 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 

similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 
25 R$21,50 R$537,50 

141 chá mate 500gr 15 R$6,98 R$104,70 
142 chocolate ao leite barra 5 R$22,90 R$114,50 
143 chocolate branco barra 5 R$22,90 R$114,50 
144 laranja pêra -  de boa qualidade, grau de amadurecimento médio, sem 

rupturas 
10 R$3,99 R$39,90 

145 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 40 R$4,99 R$199,60 
146 maçã nacional, selecionada isenta de caule, fungos, brocas, deformação, 

isento de rachaduras e amassados e com consistência firme. 
10 R$7,49 R$74,90 

147 milho de pipoca embalagem com 500 g 6 R$2,73 R$16,38 
148 pão francês de 50 gramas 1ª qualidade 10 R$11,80 R$118,00 
149 salsicha de frango tipo hot dog, resfriada, embalagem: pacotes de 01 kg 

embalados em sacos de plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, tipo de carne, n° do registro no ministério da 
agricultura, sif/sisp/dipoa, número do lote, e demais dados do produto 
exigidos pela legislação em vigor 

5 R$9,49 R$47,45 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico Nº 44/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 651/2020, Processo Administrativo no 183/2021 
e Processo Administrativo no 184/2021. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 15.790,90 (quinze mil setecentos e noventa reais e noventa 
centavos), conforme consta no Pregão Eletrônico Nº 44/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
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129 forma grande para pudim em alumínio polido e de alta resistência dimensões:  
altura: 10 cm diâmetro: 24 cm 

2 R$36,90 R$76,80 

130 forma retangular em alumínio polido e de alta resistência dimensões: 38 
x25cm e 5cm de altura. 

2 R$36,99 R$73,98 

131 forma retangular em alumínio polido e de alta resistência dimensões: 45 
x25cm e 5cm de altura. 

2 R$45,98 R$91,96 

132 garfo descartável pct com 50 un 7 R$2,45 R$17,15 
133 garrafa térmica em aço inox de pressão com alavanca cap. mínima de 1l, 

recipiente para produtos quentes 
1 R$65,90 R$65,90 

134 papel toalha c/ 02 rolos 20x22 200 folhas 15 R$4,48 R$67,20 
135 pote multiuso quadrado de plástico com tampa com capacidade para 

armazenamento de 05 litros 
5 R$24,50 R$122,50 

136 pote multiuso retangular de plástico atóxico. bpa free com capacidade de 1,1 
litros. diversas cores, dimensões: 23,2 x 13,5 x 7,2 cm 

4 R$16,90 R$67,60 

137 prato descartável 26 cm pct c/ 10 unidade 10 R$2,75 R$27,50 
138 prato fundo em vidro temperado, resistentes a impactos e pequenas quedas 

diâmetro de 22cm 
12 R$5,79 R$69,48 

139 amendoim cru com casca tipo 1 pct com 500 gr similar a marca campilar 5 R$8,90 R$44,50 
140 café moído embalado a vácuo extra forte, embalagem com 1kilo, qualidade 

similar ou superioras as marcas brasileiro e três corações 
25 R$21,50 R$537,50 

141 chá mate 500gr 15 R$6,98 R$104,70 
142 chocolate ao leite barra 5 R$22,90 R$114,50 
143 chocolate branco barra 5 R$22,90 R$114,50 
144 laranja pêra -  de boa qualidade, grau de amadurecimento médio, sem 

rupturas 
10 R$3,99 R$39,90 

145 leite desnatado de 1l embalagem tetra pak 40 R$4,99 R$199,60 
146 maçã nacional, selecionada isenta de caule, fungos, brocas, deformação, 

isento de rachaduras e amassados e com consistência firme. 
10 R$7,49 R$74,90 

147 milho de pipoca embalagem com 500 g 6 R$2,73 R$16,38 
148 pão francês de 50 gramas 1ª qualidade 10 R$11,80 R$118,00 
149 salsicha de frango tipo hot dog, resfriada, embalagem: pacotes de 01 kg 

embalados em sacos de plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, tipo de carne, n° do registro no ministério da 
agricultura, sif/sisp/dipoa, número do lote, e demais dados do produto 
exigidos pela legislação em vigor 

5 R$9,49 R$47,45 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico Nº 44/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 651/2020, Processo Administrativo no 183/2021 
e Processo Administrativo no 184/2021. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 15.790,90 (quinze mil setecentos e noventa reais e noventa 
centavos), conforme consta no Pregão Eletrônico Nº 44/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
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Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 293/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 294/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 299/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 300/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 311/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 312/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
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Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 313/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2030 Manutenção do programa bolsa família – igd-pbf 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150038 Bolsa família 
Nota de Empenho n° 390/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 395/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 396/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 402/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
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Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 405/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 33/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
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AMAPE
Produção audiovisual

3422-29 13



Rondônia, sábado e domingo, 13 e 14 de março de 2021 - Correio Popular
PUBLICAÇÕES OFICIAIS6
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 183/2021 E PROCESSO Nº 184/2021 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: OSOWSKI & OSOWSKI LTDA 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é: 

Item Descrição Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 abobora nacional 1ª qualidade abóbora madura, in natura, procedente de espécies genuínas e 
sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

15 R$4,00 R$60,00 

2 açúcar cristal unid de 02 kg com qualidade similar as marcas itamarati e mestre cuca 20 R$5,49 R$109,80 
3 alface fresca, in natural, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvida, firme e intacta, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. acondicionado em saco 
plástico atóxico, transparente e resistente. 

20 R$3,49 R$69,80 

4 almeirão fresco, in natura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. acondicionado em saco 
plástico atóxico, transparente e resistente. 

10 R$4,49 R$44,90 

5 carne bovina 2 pedaços, sem sebo 20 R$17,90 R$358,00 
6 carne bovina de 1ª qualidade moída, sem sebo e gordura 20 R$23,49 R$469,80 
7 carne de frango inteiro congelado 10 R$6,99 R$69,90 
8 cebola, selecionada, isenta de caule, fungos, brocas, deformação, isento de rachaduras e 

amassados e com consistência firme, apresentando casca de proteção superficial 
15 R$4,49 R$67,35 

9 cheiro verde acondicionado em embalagem plástica. (cebolinha, salsa. e coentro), tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, folhas isenta de; 
substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos aderidos à superfície ou murchas. 
acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

10 R$3,50 R$35,00 

10 creme de leite leve uht homogeneizado 200g 15 R$2,99 R$44,85 
11 feijão carioca, classificado e designado na rotulação de embalagem como tipo 1, isento de 

grãos quebrados e deteriorados 
40 R$7,50 R$300,00 

12 linguiça tipo toscana 15 R$16,99 R$254,85 
13 macarrão com ovos e sêmola vitaminado tipo 1, com formatos variados do tipo, espaguete. 

embalado em saco plástico resistente transparente de 500 gramas. no seu rótulo deverá conter 
informação nutricional, informação sobre glúten e prazo de validade bem visível/lote 

16 R$2,49 R$39,84 

14 margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca qualy 500gr zero gordura trans 10 R$7,50 R$75,00 
15 ovos de galinha de granja branco, selecionado cartela com 12 unidades 10 R$8,49 R$84,90 
16 quiabo de primeira qualidade in natura de tamanho regular, apresentando tamanho, cor e com 

formação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

10 R$4,00 R$40,00 

17 repolho roxo nacional 1ª qualidade 10 R$2,78 R$27,80 
18 sal refinado, contendo iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 (dez) e máxima de 15 

(quinze) mg de iodo por 1 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. 
embalados em plástico atóxico de 1kg, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. na embalagem deverá estar declarada marca, 
nome e endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso líquido e registro no órgão 
competente. 

10 R$1,65 R$16,50 

19 tomate selecionado da região in natura, maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes, com coloração uniforme. acondicionado em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

15 R$6,48 R$97,20 

20 condicionador para todos os tipos de cabelo uso adulto 325ml 2 R$11,98 R$23,96 
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21 pedra sanitária 30g 10 R$1,99 R$19,90 
22 sabão em pó- embalagem 1 kl com qualidade igual ou superior a marca brilhante 30 R$4,00 R$120,00 
23 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 59 cm de largura x 62cm de 

altura x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: 
azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 30 litros 

30 R$4,48 R$134,40 

24 shampoo para todos os tipos de cabelos uso adulto 325ml 4 R$13,99 R$55,96 
25 vassoura em plástico 30 cm, fios em nylon cabo em madeira ulta resistente 1 R$9,98 R$9,98 
26 Achocolatado em pó, enriquecidos com vitamina, pacote 400 gr, qualidade similar ou superior 

a marca Nescau e Tody 
10 R$6,99 R$69,90 

27 Açúcar Cristal unid de 02 Kg com qualidade similar as marcas Itamarati e Mestre Cuca 15 R$5,49 R$82,35 
28 Biscoito doce tipo amanteigado, composição mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem primária 
declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 
de seis meses a contar da data de entrega) e lote, número de registro no órgão competente 

20 R$4,30 R$86,00 

29 Margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca Qualy 500gr zero gordura trans 5 R$7,50 R$37,50 
30 sal refinado, contendo iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 (dez) e máxima de 15 

(quinze) mg de iodo por 1 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. 
embalados em plástico atóxico de 1kg, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. na embalagem deverá estar declarada marca, 
nome e endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso líquido e registro no órgão 
competente. 

2 R$1,65 R$3,30 

31 pedra sanitária 30g 10 R$1,99 R$19,90 
32 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 15 litros; pac. c/ 20 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
10 R$4,45 R$44,50 

33 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 59 cm de largura x 62cm de 
altura x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: 
azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 30 litros 

10 R$4,48 R$44,80 

34 abacaxi, fruta madura, variedades smooth cayenne, perola, queen, Singapore spanish 10 R$3,99 R$39,90 
35 achocolatado em pó culinários pacote 400 grama 2 R$10,98 R$21,96 
36 achocolatado em pó, enriquecidos com vitamina, pacote 400 gr, qualidade similar ou superior a 

marca Nescau e tody 
7 R$6,99 R$48,93 

37 açúcar cristal unid de 02 kg com qualidade similar as marcas itamarati e mestre cuca 35 R$5,49 R$192,15 
38 água mineral sem gás garrafa plástica com capacidade de 500ml 3 R$1,25 R$3,75 
39 amido de milho produto amiláceo extraído do milho. embalagem: deve estar intacta, vedada 

com 500g. prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega 
2 R$4,49 R$8,98 

40 azeitonas com caroço em conserva 200g similar a marca olé 6 R$7,49 R$44,94 
41 banana maca selecionada 10 R$4,49 R$44,90 
 banana nanica verde/madura 10 R$3,49 R$34,90 
42 biscoito doce tipo amanteigado, composição mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. empacotado 
em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal. embalados em pacotes de 400g. embalagem primária 
declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 
de seis meses a contar da data de entrega) e lote, número de registro no órgão competente 

25 R$4,30 R$107,50 

43 biscoito tipo sequilhos embalagem 350g 10 R$6,49 R$64,90 
44 coco ralado tipo 1 pacote 100 g similar a sococo e mais coco 5 R$4,70 R$23,50 
45 creme de leite leve uht homogeneizado 200g 10 R$2,99 R$29,90 
46 mamão, 1ª qualidade selecionado mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o 

consumo, inteiro, isento de lesões e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 
mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o consumo, inteiro, isento de lesões e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado 
em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

10 R$3,48 R$34,80 

47 margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca qualy 500gr zero gordura trans 4 R$7,50 R$30,00 
48 melancia 1ª qualidade, graúda, de primeira, isenta de fungos, manchas, perfurações, livre de 

sujidades e objetos estranhos, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, sem rachaduras, casca íntegra, consistência firme, com polpa 
firme e intacta. sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

15 R$3,00 R$45,00 

49 melão tipo amarelo gold mine 10 R$10,49 R$104,90 
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50 milho p/ canjica amarela tipo 1 pac/ 500g similar a campilar e yok 5 R$2,22 R$11,10 
51 ovos de galinha de granja branco, selecionado cartela com 12 unidades 5 R$8,49 R$42,45 
52 requeijão cremoso tradicional, embalagem de plástico 200 gramas 4 R$6,49 R$25,96 
53 sal refinado, contendo iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 (dez) e máxima de 15 

(quinze) mg de iodo por 1 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. 
Embalados em plástico atóxico de 1kg, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. na embalagem deverá estar declarada marca, 
nome e endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso líquido e registro no órgão 
competente. 

2 R$1,65 R$3,30 

54 flanela de limpeza em algodão tamanho 39cmx59cm 5 R$3,45 R$17,25 
55 pedra sanitária 30g 10 R$1,99 R$19,90 
56 quaternário de amônia detergente desinfetante hospitalar borrifador pronto uso, nível 

intermediário para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos e artigos 
médicos não críticos, a base de quaternário de amônio de última geração (mistura de moléculas 
de quaternário de amônio alquil dimetil benzil amônio e dodecil dimetil amônio) e cloridrato 
de polihexametileno biguanida, inodoro, em álcool, não corrosivo, compatível com metais, 
polímeros, vidro, cerâmica, porcelanato, granito e mármore. apresentar laudos que comprovem 
a eficácia contra bactérias multirresistentes: mrsa, vre, acinetobacter baumanni (imp-1), kpc, 
esbl, orsa; vírus: hsv, h1n1, rotavírus, bvdv, prv, polyomavirus, covid-19; fungos: arpergillus 
fumigatus; levedura: cândida albicans e micobactérias; m. bovis e m. smegmatis. laudo 
comprovando efeito residual de no mínimo 7 dias em superfícies fixas. tempo de contato de 1 a 
5 minutos para superfícies fixas, sem necessidade de enxague. o produto deve ter comprovação 
da biodegradabilidade de seus tensoativos. apresentação: em frasco borrifador de 750 ml com 
gatilho espuma e spray, apresentando rendimento de pelo menos 1000 aplicações/borrifadas. 
registro na anvisa do produto e autorização de funcionamento da anvisa (afe) do fabricante em 
conformidade com a lei federal 6360/1976. 

3 R$11,99 R$35,97 

57 quaternário de amônia detergente desinfetante hospitalar pronto uso, nível intermediário para 
limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos e artigos médicos não críticos, 
a base de quaternário de amônio de última geração (mistura de moléculas de quaternário de 
amônio alquil dimetil benzil amônio e dodecil dimetil amônio) e cloridrato de 
polihexametileno biguanida, inodoro, sem álcool, não corrosivo, compatível com metais, 
polímeros, vidro, cerâmica, porcelanato, granito e mármore. apresentar laudos que comprovem 
a eficácia contra bactérias multirresistentes: mrsa, vre, acinetobacter baumanni (imp-1), kpc, 
esbl, orsa; vírus: hsv, h1n1, rotavírus, bvdv, prv, polyomavirus e covid-19; fungos: arpergillus 
fumigatus; levedura: cândida albicans e micobactérias; m. bovis e m. smegmatis. laudo 
comprovando efeito residual de no mínimo 7 dias em superfícies fixas. tempo de contato de 1 a 
5 minutos para superfícies fixas, sem necessidade de enxague. o produto deve ter comprovação 
da biodegradabilidade de seus tensoativos. apresentação: galão de 5 litros. registro na anvisa 
do produto e autorização de funcionamento da anvisa (afe) do fabricante em conformidade 
com a lei federal 6360/1976. 

3 R$64,90 R$194,70 

58 sabão em pó- embalagem 1 kl com qualidade igual ou superior a marca brilhante 25 R$4,00 R$100,00 
59 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 15 litros; pac. c/ 20 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
30 R$4,45 R$133,50 

60 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 59 cm de largura x 62cm de 
altura x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: 
azul ou preta; capacidade do saco de lixo:30 litros 

30 R$4,48 R$134,40 

61 vassoura em plástico 30 cm, fios em nylon cabo em madeira ulta resistente 2 R$9,98 R$19,96 
62 abacaxi, fruta madura, variedades smooth cayenne, perola, queen, Singapore spanish 10 R$3,99 R$39,90 
63 achocolatado em pó, enriquecidos com vitamina, pacote 400 gr, qualidade similar ou superior a 

marca Nescau e tody 
10 R$6,99 R$69,90 

64 açúcar cristal unid de 02 kg com qualidade similar as marcas itamarati e mestre cuca 10 R$5,49 R$54,90 
65 água mineral sem gás garrafa plástica com capacidade de 500ml 24 R$1,25 R$30,00 
66 Bala mastigável sabores diversificado embalagem plástica com 400 gramas 5 R$5,99 R$29,95 
67 Banana maca selecionada 15 R$4,49 R$67,35 
68 Banana nanica verde/madura 15 R$3,49 R$52,35 
69 Biscoito de coco tipo maria 400g 15 R$4,30 R$64,50 
70 Biscoito doce tipo amanteigado, composição mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de   400g. embalagem primaria 
declarando a marca, peso liquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 

15 R$4,30 R$64,50 
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de seis meses a contar da data de entrega) e lote, numero de registro no órgão competente. 
71 Biscoito tipo Sequilhos embalagem 350g 10 R$6,49 R$64,90 
72 Creme de leite leve uht homogeneizado 200g 10 R$2,99 R$29,90 
73 mamão, 1ª qualidade selecionado mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o 

consumo, inteiro, isento de lesões e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 
mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o consumo, inteiro, isento de lesões e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado 
em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

15 R$3,48 R$52,20 

74 Margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca Qualy 500gr zero gordura trans 5 R$7,50 R$37,50 
75 melancia 1ª qualidade, graúda, de primeira, isenta de fungos, manchas, perfurações, livre de 

sujidades e objetos estranhos, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, sem rachaduras, casca íntegra, consistência firme, com polpa 
firme e intacta. sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

30 R$3,00 R$90 

76 melão tipo amarelo gold mine 15 R$10,49 R$157,35 
77 milho p/ canjica amarela tipo 1 pac/ 500g similar a campilar e yok 5 R$2,22 R$11,10 
78 ovos de galinha de granja branco, selecionado cartela com 12 unidades 3 R$8,49 R$25,47 
79 Pão para cachorro quente 15 R$6,00 R$90,00 
80 Polpa de fruta natural, concentrada, sabor maracujá, embalagem de 400g 10 R$6,49 R$64,90 
81 Queijo minas fresco 3 R$29,50 R$88,50 
82 Requeijão cremoso tradicional, embalagem de plástico 200 gramas 5 R$6,49 R$32,45 
83 abacaxi, fruta madura, variedades smooth cayenne, perola, queen, Singapore spanish 15 R$3,99 R$59,85 
84 achocolatado em pó culinários pacote 400 grama 5 R$10,98 R$54,90 
85 achocolatado em pó, enriquecidos com vitamina, pacote 400 gr, qualidade similar ou superior a 

marca Nescau e tody 
15 R$6,99 R$104,85 

86 açúcar cristal unid de 02 kg com qualidade similar as marcas Itamarati e mestre cuca 70 R$5,49 R$384,30 
87 Azeitonas com caroço em conserva 200g similar a marca olé 5 R$7,49 R$37,45 
88 Banana maça selecionada 20 R$4,49 R$89,80 
89 Banana nanica verde/madura 20 R$3,49 R$69,80 
90 Biscoito doce tipo amanteigado, composição mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de   400g. embalagem primaria 
declarando a marca, peso liquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 
de seis meses a contar da data de entrega) e lote, número de registro no órgão competente. 

30 R$4,30 R$129,00 

91 Canela em pó. Embalagem plástica contendo 30g do produto 5 R$3,49 R$17,45 
92 Coco ralado tipo 1 pacote 100 g similar a sococo e mas coco 10 R$4,70 R$47,00 
93 Creme de leite leve uht homogeneizado 200g 20 R$2,99 R$59,80 
94 mamão, 1ª qualidade selecionado mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o 

consumo, inteiro, isento de lesões e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 
mamão papaya, no ponto de maturação adequado para o consumo, inteiro, isento de lesões e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado 
em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

25 R$3,48 R$87,00 

95 Margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca Qualy 500gr zero gordura trans 10 R$7,50 R$75,00 
96 melancia 1ª qualidade, graúda, de primeira, isenta de fungos, manchas, perfurações, livre de 

sujidades e objetos estranhos, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, sem rachaduras, casca íntegra, consistência firme, com polpa 
firme e intacta. sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

25 R$3,00 R$75,00 

97 melão tipo amarelo gold mine 25 R$10,49 R$262,25 
98 milho p/ canjica amarela tipo 1 pac/ 500g similar a campilar e yok 15 R$2,22 R$33,30 
99 ovos de galinha de granja branco, selecionado cartela com 12 unidades 10 R$8,49 R$84,90 
 Pão para cachorro quente 25 R$6,00 R$150,00 
100 Polpa de fruta natural, concentrada, sabor maracujá, embalagem de 400g 15 R$6,49 R$97,35 
101 Sal refinado, contendo iodo não toxico, na dosagem mínima de 10(dez) e máxima de 

15(quinze) mg de iodo por 1(um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal especifica. 
Embalados em plásticos atóxico de 1kg, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo 
ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. Na embalagem deverá estar declarada 
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso liquido e registro no 
órgão competente.  

5 R$1,65 R$8,25 
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102 Tempero pronto a base de sal e alho, embalagem de 300 g 7 R$3,49 R$24,43 
103 Tomate selecionado da região in natura, maduro boa qualidade, graúdo, com polpa firme e 

intacta, isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem lesão de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes, com coloração uniforme. Acondicionado em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

7 R$6,48 R$45,36 

104 Flanela de Limpeza em algodão tamanho 39cmx59cm 6 R$3,45 R$20,70 
105 Pedra sanitária 30g 15 R$1,99 R$29,85 
106 quaternário de amônia detergente desinfetante hospitalar borrifador pronto uso, nível 

intermediário para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos e artigos 
médicos não críticos, a base de quaternário de amônio de última geração (mistura de moléculas 
de quaternário de amônio alquil dimetil benzil amônio e dodecil dimetil amônio) e cloridrato 
de polihexametileno biguanida, inodoro, em álcool, não corrosivo, compatível com metais, 
polímeros, vidro, cerâmica, porcelanato, granito e mármore. apresentar laudos que comprovem 
a eficácia contra bactérias multirresistentes: mrsa, vre, acinetobacter baumanni (imp-1), kpc, 
esbl, orsa; vírus: hsv, h1n1, rotavírus, bvdv, prv, polyomavirus, covid-19; fungos: arpergillus 
fumigatus; levedura: cândida albicans e micobactérias; m. bovis e m. smegmatis. laudo 
comprovando efeito residual de no mínimo 7 dias em superfícies fixas. tempo de contato de 1 a 
5 minutos para superfícies fixas, sem necessidade de enxague. o produto deve ter comprovação 
da biodegradabilidade de seus tensoativos. apresentação: em frasco borrifador de 750 ml com 
gatilho espuma e spray, apresentando rendimento de pelo menos 1000 aplicações/borrifadas. 
registro na anvisa do produto e autorização de funcionamento da anvisa (afe) do fabricante em 
conformidade com a lei federal 6360/1976. 

3 R$11,99 R$35,97 

107 quaternário de amônia detergente desinfetante hospitalar pronto uso, nível intermediário para 
limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos e artigos médicos não críticos, 
a base de quaternário de amônio de última geração (mistura de moléculas de quaternário de 
amônio alquil dimetil benzil amônio e dodecil dimetil amônio) e cloridrato de 
polihexametileno biguanida, inodoro, sem álcool, não corrosivo, compatível com metais, 
polímeros, vidro, cerâmica, porcelanato, granito e mármore. apresentar laudos que comprovem 
a eficácia contra bactérias multirresistentes: mrsa, vre, acinetobacter baumanni (imp-1), kpc, 
esbl, orsa; vírus: hsv, h1n1, rotavírus, bvdv, prv, polyomavirus e covid-19; fungos: arpergillus 
fumigatus; levedura: cândida albicans e micobactérias; m. bovis e m. smegmatis. laudo 
comprovando efeito residual de no mínimo 7 dias em superfícies fixas. tempo de contato de 1 a 
5 minutos para superfícies fixas, sem necessidade de enxague. o produto deve ter comprovação 
da biodegradabilidade de seus tensoativos. apresentação: galão de 5 litros. registro na anvisa 
do produto e autorização de funcionamento da anvisa (afe) do fabricante em conformidade 
com a lei federal 6360/1976. 

3 R$64,90 R$194,70 

108 Sabão em Pó- Embalagem 1 KL com qualidade igual ou superior a marca Brilhante 35 R$4,00 R$140,00 
109 Saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 15 litros; pac. C/ 20 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
50 R$4,45 R$222,50 

110 Saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 59 cm de largura x 62cm de 
altura x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: 
azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 30 litros 

100 R$4,48 R$448,00 

111 Vassoura em plastico 30 cm, fios em nylon cabo em madeira ulta resistente 3 R$9,98 R$29,94 
112 Bandeja de Plástico 13,7 L Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 55x33x10 cm 2 R$44,00 R$88,00 
113 Bandeja de Plástico 7,5l dimensão Altura 7,5cm, Largura 29,6cm, Comprimento 43,5cm 2 R$34,00 R$68,00 
114 Forma Grande para pudim em alumínio Polido e de alta resistência dimensões:  Altura: 10 cm 

Diâmetro: 18 cm 
2 R$29,90 R$59,80 

115 Forma Grande para pudim em alumínio Polido e de alta resistência dimensões:  Altura: 10 cm 
Diâmetro: 26 cm 

2 R$38,50 R$77,00 

116 Forma retangular em Alumínio Polido e de alta resistência dimensões: 40x25cm e 5cm de 
altura 

2 R$44,50 R$89,00 

117 Forma retangular em Alumínio Polido e de alta resistência dimensões: 50x25cm e 5cm de 
altura 

2 R$47,90 R$95,80 

118 Garfo de Mesa Aço Inox forte e resistente dimensões aproximadas (c x l x a): 193 x 23 x 19 
mm espessura: 1,6 mm garfo com dentes longos. Utensílios totalmente feitos em aço inox e 
altamente duráveis. Acabamento em brilho. Marca/modelo de referencia: linha laguna. 
Tramontina, similar ou superior. 

12 R$6,97 R$83,64 

119 Jarra feita em material resistente/plástico com tampa de encaixe com capacidade para 2 litros. 2 R$18,99 R$37,98 
120 Pano de Prato atoalhado 30x60 cm 10 R$5,00 R$50,00 
121 Pote multiuso quadrado de plástico com tampa com capacidade para armazenamento de 10 6 R$23,98 R$143,88 
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litros 
122 Abacaxi, fruta madura, variedades smooth cayenne, perola, queen, singapore spanish 15 R$3,99 R$59,85 
123 achocolatado em pó culinários pacote 400 grama 5 R$10,98 R$54,90 
124 achocolatado em pó, enriquecidos com vitamina, pacote 400 gr, qualidade similar ou superior a 

marca Nescau e tody 
5 R$6,99 R$34,95 

125 açúcar cristal unid de 02 kg com qualidade similar as marcas itamarati e mestre cuca 20 R$5,49 R$109,80 
126 Azeitonas com caroço em conserva 200g similar a marca olé 5 R$7,49 R$ 
127 Bala mastigável sabores diversificado embalagem plástica com 400 gramas 10 R$5,99 R$59,90 
128 Banana maca selecionada 10 R$4,49 R$44,90 
129 Banana nanica verde/madura 10 R$3,49 R$34,90 
130 Biscoito doce tipo amanteigado, composição mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de   400g. embalagem primaria 
declarando a marca, peso liquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 
de seis meses a contar da data de entrega) e lote, numero de registro no órgão competente. 

15 R$4,30 R$64,50 

131 Coco ralado tipo 1 pacote 100 g similar a sococo e mas coco 5 R$4,70 R$23,50 
132 Creme de leite leve uht homogeneizado 200g 10 R$2,99 R$29,90 
133 Margarina cremosa c/ sal qualidade igual ou superior a marca Qualy 500gr zero gordura trans 6 R$7,50 R$45,00 
134 melancia 1ª qualidade, graúda, de primeira, isenta de fungos, manchas, perfurações, livre de 

sujidades e objetos estranhos, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, sem rachaduras, casca íntegra, consistência firme, com polpa 
firme e intacta. sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

15 R$3,00 R$45,00 

135 melão tipo amarelo gold mine 10 R$10,49 R$104,90 
136 milho p/ canjica amarela tipo 1 pac/ 500g similar a campilar e yok 6 R$2,22 R$13,32 
137 ovos de galinha de granja branco, selecionado cartela com 12 unidades 5 R$8,49 R$42,45 
138 Pão para cachorro quente 20 R$6,00 R$120,00 
139 Polpa de fruta natural, concentrada, sabor maracujá, embalagem de 400g 10 R$6,49 R$64,90 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico Nº 44/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 651/2020, Processo Administrativo no 183/2021 
e Processo Administrativo no 184/2021. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 10.756,88 (dez mil setecentos e cinquenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos), conforme consta no Pregão Eletrônico Nº 44/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 295/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
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Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 296/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 302/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 303/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 315/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 316/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2030 Manutenção do programa bolsa família – igd-pbf 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
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Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10150038 Bolsa família 
Nota de Empenho n° 391/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 398/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 399/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 400/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 408/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 34/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
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Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10150038 Bolsa família 
Nota de Empenho n° 391/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 398/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 399/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 400/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 408/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 34/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 183/2021 E PROCESSO Nº 184/2021 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - EPP 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é: 

Item Descrição Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Água sanitária und com 2 l 20 R$3,50 R$ 70,00 
2 Álcool 96° de 1 litro 5 R$6,50 R$32,50 
3 Amaciante de 2 litros 10 R$4,00 R$40,00 
4 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 15 R$3,20 R$ 48,00 
5 Detergente neutro unid. Com 500 ml 24 R$1,50 R$ 36,00 
6 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
7 Limpa alumínio Liquido, embalagem dede 500ml: composição básica: tensoativo aniônico, 

sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo liquido. Com validade de 2 anos; 
acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml. Embalagem certificada pelo imetro, 
fabricante deverá ter laudos ou ficha de especificações do produto, ficha de informações sobre 
a segurança de produtos químicos, registros ou notificações da legislação vigente no ministério 
da saúde e anisa para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem. 

5 R$1,50 R$ 7,50 

8 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 5 R$6,25 R$ 31,25 
9 Sabonete 90grs 15 R$0,88 R$13,20 
10 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 

altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

5 R$2,47 R$12,35 

11 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 25 R$3,90 R$97,50 
12 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 25 R$3,98 R$99,50 
13 Água sanitária und com 2 l 25 R$3,50 R$ 87,50 
14 Álcool 96° de 1 litro 10 R$6,50 R$65,00 
15 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 25 R$3,20 R$ 80,00 
16 Detergente neutro unid. Com 500 ml 20 R$1,50 R$ 30,00 
17 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
18 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 3 R$6,25 R$ 18,75 
19 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
20 R$2,47 R$49,40 

20 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

20 R$2,47 R$49,40 

21 Água sanitária und com 2 l 20 R$3,50 R$ 70,00 
22 Álcool 96° de 1 litro 10 R$6,50 R$65,00 
23 Amaciante de 2 litros 10 R$4,00 R$40,00 
24 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 10 R$3,20 R$ 32,00 
25 Detergente neutro unid. Com 500 ml 25 R$1,50 R$ 37,50 
26 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
27 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 5 R$6,25 R$ 31,25 
28 Sabonete 90grs 30 R$0,88 R$26,40 
29 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
30 R$2,47 R$74,10 

30 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

10 R$2,47 R$24,70 

31 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 10 R$3,90 R$39,00 
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32 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 10 R$3,98 R$39,80 
33 Água sanitária und com 2 l 30 R$3,50 R$ 105,00 
34 Álcool 96° de 1 litro 20 R$6,50 R$130,00 
35 Balde de plástico, capacidade de 8 litros 1 R$2,99 R$2,99 
36 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 25 R$3,20 R$ 80,00 
37 Detergente neutro unid. Com 500 ml 30 R$1,50 R$ 45,00 
38 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
39 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho g 4 R$3,70 R$14,80 
40 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho m 4 R$3,70 R$14,80 
41 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho p 4 R$3,70 R$14,80 
42 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 5 R$6,25 R$ 31,25 
43 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
50 R$2,47 R$123,50 

44 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

15 R$2,47 R$37,05 

45 Pilha Alcalina Tamanho AAA embalagem com 02 unid 10 R$3,85 R$38,50 
46 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 15 R$3,90 R$58,50 
47 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 15 R$3,98 R$59,70 
48 Bolacha doce tipo maisena - pacote 400g 15 R$3,50 R$52,50 
49 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 20 R$3,90 R$78,00 
50 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 20 R$3,98 R$79,60 
51 Bolacha doce tipo maisena - pacote 400g 15 R$3,50 R$52,50 
52 Água sanitária und com 2 l 60 R$3,50 R$ 210,00 
53 Álcool 96° de 1 litro 30 R$6,50 R$195,00 
54 Balde de plástico, capacidade de 8 litros 2 R$2,99 R$5,98 
55 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 60 R$3,20 R$ 192,00 
56 Detergente neutro unid. Com 500 ml 60 R$1,50 R$90,00 
57 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 15 R$1,20 R$ 18,00 
58 Limpa alumínio Liquido, embalagem dede 500ml: composição básica: tensoativo aniônico, 

sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo liquido. Com validade de 2 anos; 
acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml. Embalagem certificada pelo imetro, 
fabricante deverá ter laudos ou ficha de especificações do produto, ficha de informações sobre 
a segurança de produtos químicos, registros ou notificações da legislação vigente no ministério 
da saúde e anisa para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem. 

15 R$1,50 R$ 22,50 

59 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho g 3 R$3,70 R$11,10 
60 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho m 3 R$3,70 R$11,10 
61 luva de borracha p/ limpeza de látex amarela, palma anti derrapante dupla camada tamanho p 3 R$3,70 R$11,10 
62 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 10 R$6,25 R$ 62,50 
63 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
150 R$2,47 R$370,50 

64 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

50 R$2,47 R$123,50 

65 Copos descartáveis transparentes frisado 180 ml pac. Com 100 unid. 200 R$2,10 R$420,00 
66 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 15 R$3,90 R$58,50 
67 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 15 R$3,98 R$59,70 
68 Colher descartável pct com 50 un 10 R$1,99 R$19,90 
69 Copos descartáveis transparentes frisado 180 ml pac. Com 100 unid. 20 R$2,10 R$42,00 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico Nº 44/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 651/2020, Processo Administrativo no 183/2021 
e Processo Administrativo no 184/2021. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 4.337,47 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e 
quarenta e sete centavos), conforme consta no Pregão Eletrônico Nº 44/2020. 
DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 297/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 305/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 306/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 307/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
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O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 297/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 305/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 306/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 307/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
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O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, 
caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 297/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 305/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2028 Manutenção do conselho tutelar 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 306/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2031 Manutenção da casa da criança 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 
Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 
Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 

Nota de Empenho n° 307/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
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Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros de Alimentação 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 308/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 309/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 244 Assistência comunitária 
Programa 0008 Inclusão social dom responsabilidade 
Projeto/Atividade  2033 Manutenção da secretaria de assistência social 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  26 00 Material elétrico e eletrônico 

Fonte de Recurso  10000000 Recursos livres 
Nota de Empenho n° 310/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2030 Manutenção do programa bolsa família – igd-pbf 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150038 Bolsa família 
Nota de Empenho n° 392/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 394/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  22 00 Material de limpeza e produtos de higienização 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
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Nota de Empenho n° 401/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 404/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 406/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 410/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 35/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
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Nota de Empenho n° 401/2021. 
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2075 Manutenção do recurso do programa piso básico fixo 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 404/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  07 00 Gêneros alimentícios 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 406/2021. 

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.005. Secretaria Municipal de Assistência social 
Função 08 Assistência social 
Sub Função 243 Assistência à criança a ao adolescente 
Programa 0007 Assistência social compartilhada 
Projeto/Atividade  2091 Manutenção programa criança feliz 
Natureza da Despesa  3.3.90.30.00.00 Material de consumo 

Desdobramento  21 00 Material de copa e cozinha 

Fonte de Recurso  10150057 Outras transf. De rec. Do F.N.A.S 
Nota de Empenho n° 410/2021. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 120 (Cento e vinte) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 35/2021 anexado ao Processo Administrativo nº 651/2020, 
Processo Administrativo no 183/2021 e Processo Administrativo no 184/2021 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 12.03.2021. 
 

 
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 

PODER EXECUTIVO 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 183/2021 E PROCESSO Nº 184/2021 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI - EPP 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é: 

Item Descrição Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Água sanitária und com 2 l 20 R$3,50 R$ 70,00 
2 Álcool 96° de 1 litro 5 R$6,50 R$32,50 
3 Amaciante de 2 litros 10 R$4,00 R$40,00 
4 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 15 R$3,20 R$ 48,00 
5 Detergente neutro unid. Com 500 ml 24 R$1,50 R$ 36,00 
6 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
7 Limpa alumínio Liquido, embalagem dede 500ml: composição básica: tensoativo aniônico, 

sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo liquido. Com validade de 2 anos; 
acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml. Embalagem certificada pelo imetro, 
fabricante deverá ter laudos ou ficha de especificações do produto, ficha de informações sobre 
a segurança de produtos químicos, registros ou notificações da legislação vigente no ministério 
da saúde e anisa para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem. 

5 R$1,50 R$ 7,50 

8 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 5 R$6,25 R$ 31,25 
9 Sabonete 90grs 15 R$0,88 R$13,20 
10 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 

altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

5 R$2,47 R$12,35 

11 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 25 R$3,90 R$97,50 
12 Biscoito Doce tipo rosquinha sabor coco 400g 25 R$3,98 R$99,50 
13 Água sanitária und com 2 l 25 R$3,50 R$ 87,50 
14 Álcool 96° de 1 litro 10 R$6,50 R$65,00 
15 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 25 R$3,20 R$ 80,00 
16 Detergente neutro unid. Com 500 ml 20 R$1,50 R$ 30,00 
17 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
18 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 3 R$6,25 R$ 18,75 
19 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
20 R$2,47 R$49,40 

20 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

20 R$2,47 R$49,40 

21 Água sanitária und com 2 l 20 R$3,50 R$ 70,00 
22 Álcool 96° de 1 litro 10 R$6,50 R$65,00 
23 Amaciante de 2 litros 10 R$4,00 R$40,00 
24 Desinfetante - unidade c/ 2 litros 10 R$3,20 R$ 32,00 
25 Detergente neutro unid. Com 500 ml 25 R$1,50 R$ 37,50 
26 Esponja de Aço pac. De 60g com 08 unidades, produto 100% ecológico 10 R$1,20 R$ 12,00 
27 Pano de chão em algodão 78 x 88 cm 5 R$6,25 R$ 31,25 
28 Sabonete 90grs 30 R$0,88 R$26,40 
29 saco para lixo resistente, capacidade do saco de lixo: 100 litros; pac. c/ 5 unidades matéria 

prima do material: polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta 
30 R$2,47 R$74,10 

30 saco para lixo resistente, cx 25x10un, tamanho mínimo do saco 39cm de largura x 50cm de 
altura x 30cm de profundidade x 0,05 micras de espessura; matéria prima do material: 
polietileno; cor do saco de lixo: azul ou preta; capacidade do saco de lixo: 20 litros 

10 R$2,47 R$24,70 

31 Biscoito de sal amanteigado tipo cream cracker 400g 10 R$3,90 R$39,00 

Viaturas da PRF 
e da Polícia Civil 
são apedrejadas 
por populares

(Da Redação) 
Policias rodoviá-
rios federais faziam 
um patrulhamento 
nas proximidades 
da rodoviária de 
Porto Velho, quan-
do a equipe obser-
vou um início de 
tumulto entre po-
pulares, na calçada 
próximo à um bar.

Durante a abor-
dagem, a PRF foi 
informada por dois 
policiais civis, que 
estavam em viatu-
ra descaracterizada 
[carro branco que 
aparece no vídeo], 
que precisavam de 
apoio para conter 
um homem que 
possuía dois man-
dados de prisão em 
aberto por homi-
cídio.

No momento em 
que o homem era 
levado à viatura da 
PRF, algumas pes-
soas em situação de 
rua, de acordo com 
o registro da polí-
cia, começaram um 
intenso tumulto, in-
cluindo a tentativa 
de agressão contra 
a equipe policial e 
tentativa de depre-
dação da viatura.

Em nota, a Polí-
cia Civil explicou 
que o suspeito, que 
já era alvo de in-
vestigação por cri-
me de homicídio, 
estava em um bar 

conhecido como 
“ A n a c o n d a s ”  e 
quando o homem 
foi informado sobre 
a prisão, ele resis-
tiu, o que gerou o 
início da confusão.

Segundo a polí-
cia, algumas pesso-
as que estavam no 
local se revoltaram 
pela prisão do sus-
peito e começaram 
a jogar pedras, tijo-
los e pau contra as 
viaturas.

O suspeito foi 
e n c a m i n h a d o  à 
Central de Flagran-
tes, onde foram re-
alizado os procedi-
mentos referentes à 
prisão dele.

A Pol íc ia  Ci-
vil ressaltou que 
o suspeito também 
responderá pelos 
crimes lesão cor-
poral, danos con-
tra o patrimônio da 
União e do estado 
de Rondônia, resis-
tência e desacato.

De acordo com a 
assessoria da PRF, 
o vídeo auxiliará 
na identif icação 
dos envolvidos e 
possíveis respon-
sabilizações crimi-
nais por dano ao 
patrimônio públi-
co, lesão corporal, 
resistência e outros 
crimes que possam 
vir a ser observa-
dos. Com informa-
ções do G1.


