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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Portaria nº. 105/2018-PMPF/SESAU
Em, 12 de Março de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) JOSÉ CARLOS DE FREITAS, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais),
totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Mossoró/RN no
período de 13 de Março de 2018, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da viagem, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria nº. 106/2018-PMPF/SESAU
Em, 13 de Março de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta
reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Natal/RN
no período de 13 a 14 de Março de 2018, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da viagem, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria SEAD nº 027/2018
Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso
de suas atribuições;
R E S O L V E:
Art.1º - Conceder Licença Prêmio, pelo prazo de 03 (três) meses consecutivos ao(s) servidor (es) abaixo
discriminados, conforme períodos e prazos especificados à frente de seus nomes.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nome do Servidor
Matrícula
Período AquisiPrazo
tivo
FRANCINETE FERREIRA DE
13/03/2018 A
SOUZA
0250
1996/2001
10/06/2018
Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.
Pau dos Ferros/RN, 13 de março de 2018.
JULIA MARCIANA PAIVA PINTO
Secretária Municipal de Administração - SEAD
Portaria nº 199/2017
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Notificação
A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, através da Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, notifica a servidora DALVA FERNANDES DE OLIVEIRA DE ASSIS, matrícula 0463, para se apresentar
na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC em até 48 horas a partir da data de publicação da presente notificação, e desempenhar as suas funções, cumprindo a carga horária semanal de 40 horas. O descumprimento a esta
notificação, implicará nas sanções previstas na Lei Municipal nº 1053/2007.
Pau dos Ferros/RN, 13 de março de 2017.

JULIA MARCIANA PAIVA PINTO
Secretária Municipal de Administração - SEAD
Portaria nº 199/2017

CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa F A NUNES GONDIM EIRELI, para
assinar o Contrato Administrativo referente à aquisição de Material de Limpeza – conforme especificações, quantitativo
e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste edita, a ser realizado no dia 13 de março de
2018, visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90010/2017, para o
Sistema de Registro de Preços, objeto do Processo Administrativo n°13020301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa P R R COSTA - ME, para assinar o
Contrato Administrativo referente aos serviços de hospedagem, translado (deslocamento aos hospitais e clinicas para
exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço e jantar), no município de Natal,
durante o ano de 2018, a ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto que está empresa foi adjudicada para
cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90019/2018, objeto do Processo Administrativo n°15010802/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
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Convocação para Celebração de Contrato

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca novamente a empresa ALEICHO GOMES DE
ALENCART NETO - ME, para assinar o Contrato Administrativo referente ao fornecimento de peças e na prestação,
de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, conforme especificações e quantitativos constantes na solicitação de despesa, em anexo, a ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto que está
empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90015/2017, para o Sistema de Registro
de Preços, objeto do Processo Administrativo n°16030301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA
EPP, para assinar o Contrato Administrativo referente à aquisição de equipamentos permanentes de informática, a
ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do
Pregão Presencial n°90034/2017, para o Sistema de Registro de Preços, objeto do Processo Administrativo
n°100500301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa DIAS E CASTRO CONSTRUTORA
LTDA ME, para assinar o Contrato Administrativo referente à aquisição de materiais de construção, hidráulico, esgoto
e elétrico, a ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento do
objeto do Pregão Presencial n°90031/2017, para o Sistema de Registro de Preços, objeto do Processo Administrativo
n°06040701/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
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Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa F A NUNES GONDIM EIRELI, para
assinar o Contrato Administrativo referente à aquisição de material de expediente para atendimento das atividades
realizadas pelo Programa Criança Feliz, a ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto que está empresa foi
adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90026/2017, para o Sistema de Registro de Preços,
objeto do Processo Administrativo n°03040301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa D F DE S SILVA ME, para assinar o
Contrato Administrativo referente à aquisição de material de expediente para atendimento das atividades administrativas realizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a ser realizado no dia 13 de março de 2018, visto
que está empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90026/2017, para o Sistema de
Registro de Preços, objeto do Processo Administrativo n°03040301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Convocação para Celebração de Contrato
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa F A NUNES GONDIM EIRELI, para
assinar o Contrato Administrativo referente aquisição de material de limpeza para atendimento das atividades realizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social e de seus setores, a ser realizado no dia 13 de março de 2018,
visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão Presencial n°90010/2018, objeto do
Processo Administrativo n°11090301/2017.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como regulamentado no
art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada na Rua Getúlio Vargas,
n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 13/03/2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
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Termo de Autorização de Dispensa nº 08030801/2018
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a Contratação de Empresa especializada em realização de cirurgia de joelho para o senhor Pedro Almeida de Aquino, portador do CPF:
588.791.704-06, residente no Sitio Morada Nova, município de Pau dos Ferros/RN - 59900-000, no tocante ao
desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício, visando
oferecer a população os serviços considerados básicos e essenciais.
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993;
Art. 24 – É dispensável a licitação:
I – OMISSIS
II – “Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do
Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”.
Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente à Contratação de Empresa especializada em realização de cirurgia de joelho para o senhor Pedro Almeida de Aquino, portador do CPF: 588.791.704-06, residente no Sitio Morada Nova, município de Pau dos Ferros/RN - 59900-000 especificados nos autos processuais
administrativo em referência, adjudicando-a em favor das empresas CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA
DE NATAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.867.687/0001-10, no valor total estimado de R$ 7.500,00 (Sete Mil e
Quinhentos Reais), por ter oferecido a Propostas de Preço considerada mais vantajosa para este Poder Executivo.
Pau dos Ferros/RN, 09 de Março de 2018.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
Termo de Ratificação
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação das empresas: CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE NATAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.867.687/0001-10, no valor total Estimado de R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), referente à Contratação de Empresa especializada em realização de cirurgia de joelho para o senhor Pedro Almeida de Aquino, portador do CPF: 588.791.704-06, residente no Sitio Morada Nova, município de Pau dos Ferros/RN - 59900-000, no tocante ao desenvolvimento das
ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos da Administração Pública,
o Despacho do Ilmo. Sr. NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando
que se proceda à publicação do devido extrato.
Pau dos Ferros/RN, 09 de Março de 2018.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
Resultado de Julgamento da Licitação
Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº. 90015/2018
Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº. 90015/2018, o Pregoeiro, Sr. NILDEMARCIO BEZERRA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.
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Resultado da Adjudicação

Data Adjudicação
13/03/2018

Item

Material/Serviço

1

13/03/2018

2

13/03/2018

3

13/03/2018

4

13/03/2018

5

736 - TRANSLADO 1
translado de corpos da cidade de Mossoró/RN para Pau dos Ferros/RN, com
veículo especial categoria funerário em
perfeito estado de conservação e funcionamento (zona rural e urbana).
737 - TRANSLADO 2
translado de corpos da cidade de Natal/RN para Pau dos Ferros/RN, com veículo especial categoria funerário em perfeito estado de conservação e funcionamento (zona rural e urbana).
2256 - CAIXÃO FUNERÁRIO 01
Urna de madeira, tipo simples visor, medindo 1,90m de comprimento, envernizada e forrada com TNT, com capacidade para até 120KG.
2257 - CAIXÃO FUNERÁRIO 02
Urna de madeira, tipo baleia, com visor,
medindo 1,90m de comprimento, envernizada e forrada com TNT, com capacidade para até 150kg.
2258 - CAIXÃO INFANTIL
Urna infantil, tamanhos de: 0,80cm à
1,40cm, em madeira, envernizada.

Unid.
medida
UN

Marca

Quantidade

UN

Valor total (R$)

50

Valor unitário (R$)
600,00

20

1.200,00

24.000,00

30.000,00

UN

SANTA
RIRA/REZENDE

50

1.200,00

60.000,00

UN

SANTA
RIRA/REZENDE

15

1.950,00

29.250,00

UN

SANTA
RIRA/REZENDE

10

340,00

3.400,00

Total

146.650,00

Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
Resultado de Julgamento da Licitação
Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 90019/2018

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº. 90019/2018, o Pregoeiro, Sr. NILDEMARCIO BEZERRA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.
Resultado da Adjudicação
410 - P R R COSTA - ME (23.588.740/0001-96)
Data AdjudicaItem
Material/Serviço
ção
13/03/2018
1
2341 - HOSPEDAGEM,
ALIMENTAÇÃO E
TRANSLADO
Serviço de hospedagem
e alimentação (incluindo
café da manhã, almoço e
janta) e translado para
os hospitais e clínicas
em Natal/RN.

Unid. medida
Diária

Marca

Quantidade

Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL

Resultado de Julgamento da Licitação

7.500

Valor unitário (R$)
75,00

Total

562.500,00

Valor total (R$)
562.500,00
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Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 90019/2018
Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial sob o nº 90019/2018 que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem, translado (deslocamento aos hospitais e clinicas
para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço e jantar), no município de
Natal, durante o ano de 2018, onde consta a autorização de procedimento licitatório (fl. 11), Declaração de Saldo
Orçamentário assinada pelo Secretário de Planejamento (fl. 09), Parecer Jurídico acerca da legalidade da Minuta de
Edital e Anexos assinado pelo Procurador do Município Dr. Raul Limeira de Sousa Neto (fls. 57 a 60), Aviso de Licitação com publicações (fls. 105 a 110), Ata de Sessão Pública com todos os atos praticados pelo pregoeiro (fls. 183
a 184), e Despacho com os preços e vencedores de cada item (fls. 185 a 186).
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Exmo Sr. Leonardo Nunes Rêgo,
Prefeito, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 90019/2018, conforme indicado no quadro
abaixo, resultado da homologação.
Resultado da Homologação
410 - P R R COSTA - ME (23.588.740/0001-96)
Item
Material/Serviço
1

2341 - HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO
E TRANSLADO
Serviço de hospedagem e alimentação (incluindo café da manhã, almoço e janta) e
translado para os hospitais e clínicas em Natal/RN.

Unid. medida
Diária

Marca

Quantidade
7.500

Valor unitário (R$)
75,00

Total

562.500,00

Valor total
(R$)
562.500,00

Pau dos Ferros – RN, 13/03/2018
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito
Autoridade Competente
Resultado de Julgamento da Licitação
Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 90011/2018
Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial sob o nº 90011/2018 que tem como objeto a Escolha de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros destinados à merenda
escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, atender ao CAPS ll, Unidade Básica
de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, bem como as necessidades dos programas sociais e Secretarias Municipais de: Administração, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Infraestrutura durante o ano de 2018, conforme
especificações e quantitativos constantes da requisição de licitação, em anexo., onde consta a autorização de procedimento licitatório (fl. 167), Declaração de Saldo Orçamentário assinada pelo Secretário de Planejamento (fl. 165),
Parecer Jurídico acerca da legalidade da Minuta de Edital e Anexos assinado pelo Procurador do Município Dr. Raul
Limeira de Sousa Neto (fls. 248 a 250), Aviso de Licitação com publicações (fls. 290 a 293), Ata de Sessão Pública
com todos os atos praticados pelo pregoeiro (fls. 637 a 720), e Despacho com os preços e vencedores de cada item
(fls. 937 a 1095).
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Exmo Sr. Leonardo Nunes Rêgo,
Prefeito, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 90011/2018, conforme indicado no quadro
abaixo, resultado da homologação.
Resultado da Homologação
388 - R N NOGUEIRA ME (03.325.665/0001-63)
Item
Material/Serviço
Unid. medida
5

712 - ALHO
De primeira, peso líquido
de 1kg, sem réstia. Graúdo
do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos
curados, sem chocamento,
danos mecânicos ou causado por pragas. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e

KG

Marca

Quantidade

CHOP

517

Valor unitário
(R$)
21,90

Valor total (R$)
11.322,30
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peso líquido. O produto
deverá estar de acordo
com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de
Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
716 - BATATA INGLESA
In natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
consistentes ao toque e
isentas de partes amassadas ou batidas, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para
o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
724 - MANGA DE PRIMEIRA IN NATURA
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação,
transporte e conservação
em condições adequadas
para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de
Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
726 - CARNE BOVINA
DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM OSSO
Peso líquido de 1Kg, resfriada, magra, sem pele,
sem gordura, sem contra
peso, sem pontas e abas,
limpa, aspecto: próprio da
espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor: própria
da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM) e
carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura.
730 - LINGUIÇA CALABRESA
De primeira qualidade,
mista: carne bovina, suína
e de aves. O produto deverá conter no máximo,
34g de gorduras totais em
100g de alimento. Embalada em plástico resistente
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KG

IN NATURA

1.362

4,83

6.578,46

KG

IN NATURA

1.000

3,49

3.490,00

KG

OESTE FRIOS

4.307

21,95

94.538,65

KG

LEBLON

200

14,80

2.960,00
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e apropriado sem sujidades e ação de micróbios.
Embalagem primária em
saco plástico de polietileno, contendo a tabela nutricional, o modo de preparo e de descongelamento; marca comercial,
nome e descrição do produto, carimbo do ministério da agricultura e demais
dizeres obrigatórios, conforme a legislação em vigor.
1097 - CEBOLA
BRANCA
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
consistentes ao toque e
isentas de partes amassadas ou batidas, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para
o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
732 - CENOURA
FRESCA 1ª QUALIDADE
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
1111 - CHUCHU
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
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KG

IN NATURA

3.265

3,98

12.994,70

KG

IN NATURA

2.257

4,32

9.750,24

KG

IN NATURA

491

3,54

1.738,14
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para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
766 - GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação,
transporte e conservação
em condições adequadas
para consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de
Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
770 - MARACUJÁ DE
PRIMEIRA IN NATURA
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação,
transporte e conservação
em condições adequadas
para consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de
Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
3950 - MELANCIA
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
89 - OVOS DE GALINHA BANDEJA CONTENDO 15 UNIDADES
CLASSE A
Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
783 - PIMENTÃO
VERDE 1ª QUALIDADE
in natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
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IN NATURA

800

3,55

2.840,00

KG

IN NATURA

1.000

6,54

6.540,00

KG

IN NATURA

4.166

1,83

7.623,78

BANDEJA

BEIJA FLOR

1.200

7,49

8.988,00

KG

IN NATURA

521

4,56

2.375,76
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superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
793 - TOMATE FRESCO
1ª QUALIDADE
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
com aproximadamente
80% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos,
tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
82 - CAFÉ EM PÓ 500G
embalagem a vácuo de
500 gramas, de 1ª qualidade, com selo de pureza
da Associação Brasileira
da Industria do Café ABIC. O produto deverá
ter registro no Ministério
da Saúde e atender a Portaria nº 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução
nº 12/78, da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e
prazo de validade.
1175 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR GOIABA
Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
1176 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR MANGA 500 G
Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
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KG

IN NATURA

3.731

4,20

15.670,20

PCT

KIMIMO

300

8,20

2.460,00

KG

SABOR DA
SERRA

2.108

9,65

20.342,20

PCT

SABOR DA
SERRA

1.800

4,77

8.586,00
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Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
1178 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ 500 G
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
1179 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA 500 G
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
1183 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ 500 G
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
1046 - BANANA PACOVAN
In natura, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto
deverá estar de acordo
com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de
Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
1050 - BATATA DOCE
(BRANCA OU ROXA)
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
consistentes ao toque e
isentas de partes amassadas ou batidas, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para
o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a

PÁGINA 13

Diário Oficial do Município

PCT

SABOR DA
SERRA

300

5,91

1.773,00
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SABOR DA
SERRA

1.500

4,77

7.155,00

PCT

SABOR DA
SERRA

300

4,77

1.431,00

KG

IN NATURA

3.726

3,88

14.456,88

KG

IN NATURA

1.722

3,43

5.906,46
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Resolução 12/78 da
CNNPA.
1094 - CARNE BOVINA
MOÍDA DE 1ª QUALIDADE SEM OSSO E
SEM GORDURA
Peso líquido de 1Kg, resfriada, magra, sem pele,
sem gordura, sem contra
peso, sem pontas e abas,
limpa, aspecto: próprio da
espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor: própria
da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM) e
carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura.
1107 - CHEIRO VERDE
De primeira qualidade
hortaliça classificada
como verdura cor verde
fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de
apodrecimento, sujidades
e materiais terrosos de
acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.
1150 - LARANJA
In Natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
1163 - MAMÃO
In Natura, de primeira,
com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos
plásticos transparentes de
primeiro uso, com as cores
características, de tamanhos uniformes (médio a
grande), sem ferimentos
ou defeitos, tenras, sem
corpos estranhos ou tenros
aderida à superfície externa. Apresentando grau
de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
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OESTE FRIOS

3.928
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4.347
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3.105

1,87

5.806,35
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conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
1165 - MANGA COITÉ
In Natura, de primeira,
com 80 a 90% de maturação, entregues em sacos
plásticos transparentes de
primeiro uso, com as cores
características, de tamanhos uniformes (médio a
grande), sem ferimentos
ou defeitos, tenras, sem
corpos estranhos ou tenros
aderida à superfície externa. Apresentando grau
de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
1174 - POLPA DE
FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ
Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
441 - Polpa de Fruta Natural de Goiaba
diversos sabores, embalagem de 500g com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
7005 - PIMENTA DE
CHEIRO
in natura, de primeira, entregues em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso, com as cores características, de tamanhos uniformes (médio a grande),
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à
superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
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IN NATURA

3.205

3,67

11.762,35
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SABOR DA
SERRA

5.010

9,88

49.498,80

PCT

SABOR DA
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3.000

4,75

14.250,00

KG

IN NATURA

150

4,58

687,00
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1102 - CEBOLINHA
De primeira qualidade
hortaliça classificada
como verdura cor verde
fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de
apodrecimento, sujidades
e materiais terrosos de
acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.
92 - POLPA DE FRUTA
NATURAL SABOR
ACEROLA
Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

PÁGINA 16

Diário Oficial do Município
KG

IN NATURA

KG

SABOR DA
SERRA

41 - F A NUNES GONDIM EIRELI (12.995.411/0001-43)
Item
Material/Serviço
Unid. medida
1
1081 - CAFÉ EM PÓ - 250Gr
PCT
Café torrado e moído do tipo Superior, de primeira qualidade,
com as seguintes características:
Espécie: 100% de café arábica;
Embalagem do tipo Alto Vácuo
ou Vácuo Puro em pacotes de
250 gramas, com impressão do
selo de pureza da ABIC, nome
do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 11 meses,
contados da data do recebimento
definitivo. Aspecto: Grãos de
café dos tipos 2 a 6, da COB –
Classificação Oficial Brasileira.
2
1035 - AÇÚCAR CRISTAL
KG
De primeira qualidade, embalado
em pacotes de plástico transparentes de 1Kg com a identificação do produto, livre de impurezas, insetos ou microorganismos.
Registro do órgão competente e
prazo de validade não inferior a
120 dias da data da entrega do
produto. O produto deverá estar
de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.
4
711 - AÇÚCAR CRISTALIKG
ZADO COLORIDO
Embalagem de polietileno, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da Confederação Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
6
713 - AMIDO DE MILHO
CX
Embalagem em caixa de 200g,
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e

Marca

309

8,85

2.734,65

6.213

9,65

59.955,45

Total

479.192,77

Quantidade

Valor total (R$)

BANGU

5.226

Valor unitário (R$)
5,05

SERTÃO

11.542

2,55

29.432,10

30

4,99

149,70

100

2,99

299,00

MIX

KIMIMO

26.391,30
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Padrões para AlimentosCNNPA.
714 - ARROZ BRANCO TIPO
1
Embalado em pacotes de plástico
transparente de 1 kg com identificação do produto, sem presença de insetos ou impurezas,
registro no Ministério da Agricultura e prazo de validade não
inferior a 120 dias da data de entrega do produto. O produto deverá estar de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
715 - ARROZ VERMELHO
LONGO FINO T1 EMBALAGEM DE 1 KG
Embalado em pacotes de plástico
transparente de 1 kg, com identificação do produto, sem presença de insetos ou impurezas,
registro no Ministério da Agricultura e prazo de validade não
inferior a 120 dias da data de entrega do produto. O produto deverá estar de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
720 - BISCOITO DOCE TIPO
MARIA - PACOTE 400 GRAMAS
A base de farinha de trigo com
açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com vitaminas. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão, data de fabricação deverá estar em local visível
da embalagem não superior a 30
dias da data de entrega, bem
como o prazo de validade do pacote.
723 - BOLO FOFO
Em unidades de 800 g, preparado com farinha de trigo, ovos,
açúcar, margarina, leite e fermento. Embalagens em papel
filme devidamente acondicionado em bandejas de papel (não
reciclado), contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
729 - CATCHUP
Sem conservantes, de primeira
qualidade acondicionado em embalagem de 400 g, com informações técnicas dos ingredientes,
composição nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
733 - COLORÍFICO S/ SAL
A base de urucum, em pacotes
plásticos de 100g, acondicionados em fardos de 1kg, sem adição de sal, inviolados e livre de
impurezas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência
como a marca do fabricante, data
de fabricação, número de lote,
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3.402
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10.171,98
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0,59

556,96
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informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120 dias
da data da entrega do produto,
peso líquido e estar de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos –
CNNPA.
754 - CREME DE LEITE
100% de origem animal, embalagem de 200g Creme de leite
UHT, sabor suave, consistência
firme, embalagem cartonada,
não amassada, contendo 200g de
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
757 - DUETO MILHO E ERVILHA
Embalagem com no mínimo 200
g, com dados de identificação do
produto, marca de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e
Resolução RDC 352/2002 – Anvisa.
758 - EXTRATO DE TOMATE
Copo com peso líquido de 190 g,
extrato concentrado, isentos de
peles e sementes, acondicionado
em copo de vidro de primeiro
uso, íntegro, resistente, vedado,
hermeticamente, com tampa à
vácuo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência,
como marca do fabricante, data
de fabricação, número do lote,
informações nutricionais, prazo
validade não inferior a 120 dias
da data da entrega do produto,
peso líquido e estar de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para AlimentosCNNPA.
764 - FLOCOS DE MILHO
EMB.500GRS
Pré-cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 g. Em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a
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1.200
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2.450,00
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partir da data de entrega na unidade requisitante.
769 - LEITE PASTEURIZADO
DE 1000 ML
Tipo “B” integral homogeneizado, teor de gorduras de 3%,
embalagem contendo 1 litro,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter registro no ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
771 - MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE
500G
Fino, tipo espaguete de semolina
ou sêmola, embalados em pacotes de 500g de plástico transparente, inviolados, livre de impurezas, insetos ou microorganismos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência
como a marca do fabricante, data
de fabricação, número de lote,
informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120 dias
da data da entrega do produto,
peso líquido e estar de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos –
CNNPA.
773 - MAIONESE 250 G
Tipo tradicional, aroma e cor
próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, na embalagem
deverá constar data de fabricação
e validade.
775 - MARGARINA VEGETAL 500G
Potes de 500g, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão
estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e
resistente, apresentando vedação
adequada. Embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. com registro
no ministério da agricultura
776 - MASSA PRONTA PARA
BOLO 1KG
778 - MILHO DE PIPOCA
Embalagem com 500 g, contendo especificações técnicas e
nutricionais, data de fabricação e
prazo de validade.
779 - MILHO PARA MUNGUNZÁ
grãos de milho amarelo,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, em sacos
plásticos transparentes e atóxi-
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BETÂNIA

5.000

3,89

19.450,00
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ESTRELA

20.513

1,99

40.820,87
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FORTELLI

150

2,97

445,50

PT

PURO SABOR

1.786

4,15

7.411,90
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FINNA

200

3,89

778,00
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MARATÁ

600

2,65

1.590,00

UN
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400

1,89

756,00
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cos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
780 - ÓLEO DE SOJA 900ML
Em embalagem de 900ml, não
amassada, registro no Ministério
da Saúde. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência
como a marca do fabricante, data
de fabricação, número de lote,
informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120 dias
da data da entrega do produto,
peso líquido e estar de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos –
CNNPA.
781 - PÃO FRANCÊS
Fabricado com matéria-prima de
primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação,
de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
782 - PÃO TIPO HOT DOG
peso líquido em kg. Produto a
base de farinha de trigo especial,
com peso líquido da unidade de
no mínimo 50 g, fermento
fresco, ovos, açúcar, sal, leite e
pó integral de origem animal.
Deverão ser acondicionados em
sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma
que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 24 horas
após a entrega.
786 - QUEIJO TIPO MUSSARELA
De primeira qualidade, produto
próprio para consumo humano
em conformidade com a legislação sanitária em vigor, embalagem em filme pvc transparente,
ou saco plástico transparente,
atóxico, com identificação do
produto e prazo de validade. A
embalagem original deverá ser a
vácuo e conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade,
quantidade de produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA.
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SOYA

1.659

4,59

7.614,81
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F A NUNES

6.000

8,49

50.940,00

KG

F A NUNES

6.000

8,45

50.700,00

KG

BIANA

220

23,90

5.258,00
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Prazo de Validade mínima de 90
dias a partir da data de entrega.
789 - SAL REFINADO
Em pacotes de 1 kg, iodado, com
granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de
98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no
mínimo 10mg e máximo de
15mg de iodo por quilo de
acordo com a Legislação Federal
Específica – emb. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência como a marca do fabricante, data de fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo de validade não
inferior 120 dias da data da entrega do produto, peso líquido e
estar de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.
791 - CALDO DE GALINHA
CAIXA C/ 12 TABLETES 126
G
794 - VINAGRE COM 750 ML
Tipo branco, com identificação
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
1040 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1
Embalado em pacotes de plástico
transparente de 1 kg com identificação do produto, sem presença de insetos ou impurezas,
registro no Ministério da Agricultura e prazo de validade não
inferior 120 dias da data da entrega do produto. O produto deverá estar de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
1126 - EXTRATO DE TOMATE - Cx de 320Gr
Caixas de 320g, extrato concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em copos de
vidro de primeiro uso, íntegros,
resistentes, vedado hermeticamente, com tampa à vácuo. A
embalagem deverá conter externamente o
1156 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - PC 200G
Embalagem em pacotes de 200g;
a) Organolépticas: Aspecto – pó
uniforme sem grânulo, cor –
branco amarelada, Odor e sabor
– agradável, não rançoso, semelhante ao do leite fluído. b) Físico- químicas: Proteína - mínimo 26%, Gordura – mínimo
26%, Umidade – máximo 3,5%,
Acidez em sólidos não gordurosos – máximo 18%, Solubilidade
– mínimo 98%, Ámido – ausência, Soro – ausência. c) Microscópicas: sujidades, larvas e parasitas – ausência. Validade -12
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482
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CAÇAROLA
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3,25
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2.656
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6.613,44
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68.512,40
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meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agricultura e
Abastecimento. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência como a marca do fabricante, data de fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo de validade não
inferior 6 meses da data da entrega do produto, peso líquido e
estar de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.
1168 - MILHO VERDE
Milho verde em conserva. Embalagem tetra pak contendo 200
g do produto. O produto não
pode estar amassado ou com vazamento. Na embalagem deve
constar data de fabricação com
no máximo 30 dias da data da
entrega do produto, data de validade, informação nutricional e
ingredientes de acordo com a
Resolução RDC 352/2002 - Anvisa
1167 - MISTURA PARA CURAU
Mistura para preparo de curau de
milho contendo açúcar, flocos de
milho pré-cozidos enriquecidos
com ferro e ácido fólico, leite em
pó, amido de milho, maltodextrina, gordura de palma, sal, coco
ralado, aromatizante e corantes
artificiais (amarelo tartrazina –
INS 102 e amarelo crepúsculo –
ins 110). Embalagem aluminizada ou polietileno, com identificação e prazo de validade de no
mínimo 3 meses com peso liquido de 1kg.
1705 - PÃO HOT- DOG (MINI)
Composto de farinha de trigo,
água, sal e fermento químico.
Deverão ser condicionados em
pacotes de 300g com 10 unidades de 30g cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e
transparente, de forma a manter
a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais e quantidade do produto,
com prazo de validade mínimo
de 48 horas a partir da entrega.
7000 - GOMA FRESCA
Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes da
mandioca, previamente descascada, lava e isentas do radical cianeto.O produto deverá ser fabricado a partir de matérias terrosas
e parasitas.Não poderá estar rançoso ou úmido, apresentando
umidade máxima de 14% p/p,
com acidez máxima de 2 p/p e
no mínimo 1,5% p/p de protídeos. O produto e suas condições
devem estar de acordo com a
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NTA 34 (Normas Técnicas para
Farinhas - Decreto 12.486, de
20/10/1978). Embalagem contendo no mínimo 500gr, dados
do produto, embaladas em sacos
transparentes, livres de fungos.
Devem estar frescas, íntegras,
sem traço manchas. Deverá ser
transportados em carros higienizados em temperatura de até
10ºC.
7002 - EXTRATO DE ALHO
Tempero Natural constituído basicamente de sal, alho, cebola, e
cebolinha e salsa, sem pimenta.Produto produzido com
matérias limpas e sãs, de boa
qualidade. Isento de parasitas,
matéria terrosa, larvas e detritos
animais e vegetais. Deverá ser
constituído das substâncias genuínas e puras, isento de substâncias e elementos estranhos.
Não deve conter glúten.O produto e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA 70
(Normas Técnicas para Condimento e Temperos - Decreto nº
12.486 de 20/10/78). O produto
deve estar acondicionado em
embalagem primária de potes
plásticos adquados de 500ml, resistentes, lacrados ou termossoldados, atóxicos, com lacre de vedação intacto embalagem secundária de caixas de papelão resistente.
7003 - FERMANETO EM PÓ QUIMICO
características técnicas: fermento químico em pó, para confecção de bolos. Isento de mofo
e qualquer substância nociva.
Embalagem: pote plástico em
polietileno de alta densidade,
com tampa de rosca em polietileno de alta densidade, contendo
100g do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir
da data de entrega.
7006 - PIMENTA DO REINO
Pimenta do reino em pó, pacote
com 500 gramas.
1078 - BOLO 650Gr
Em unidades de 650g. Preparado
com ovos, açúcar, leite em pó,
margarina, fermento e água tratada, embalados em papel filme
devidamente acondicionados em
bandejas de papel – não reciclado e adequado para este tipo
de produto, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
440 - PÃO DE HOT- DOG
Composto de farinha de trigo,
água, sal e fermento químico.
Deverão ser acondicionados em
pacotes de 500g com 10 unidades de 50g cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e
transparente, de forma a manter
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ROYAL
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1.446
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15.327,60
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63.994

0,37

23.677,78
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a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais e quantidade do produto,
com prazo de validade mínimo
de 48 horas a partir da entrega.
Total
430 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI (27.008.156/0001-75)
Item
Material/Serviço
Unid. medida
10
1062 - BEBIDA LÁCTEA
L
Sabores variados, acondicionada
em embalagem apropriada, atóxica, de 1 litro; com consistência
cremosa, conservado entre 1 a 10
graus centigrados; validade mínima de 30 dias a contar da data da
entrega. O rótulo deverá apresentar
identificação, nome do produto,
peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.
17
727 - CARNE BOVINA MOIDA
KG
CONGELADA
De primeira qualidade, tipo coxão
mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura,
sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos.
Livre de parasitas, micróbios e
qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data de processamento
e data de validade.
18
728 - CARNE DO SOL FRESCA
KG
Primeira qualidade, embalagem
em saco plástico transparente, com
identificação do produto e prazo
de validade.
35
765 - PEITO FRANGO CONGEKG
LADO
Congelado, com adição de água de
no máximo 6%, aspecto próprio,
não amolecido, e nem pegajoso,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidade, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o consumo, contendo pacotes de 1 kg,
acondicionados em caixas lacradas
com 10 kg. Não ultrapassar de 30
dias de congelamento. Deverá
constar na embalagem dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, número do Registro SIF, SIE ou SIM
com prazo de validade mínima de
30 dias a partir da data de entrega.
55
784 - PRESUNTO
KG
Presunto cozido com capa de gordura, de primeira qualidade, embalagem em filme pvc transparente,
ou saco plástico transparente, atóxico, limpo, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo,

Marca

Valor total (R$)

12.215

Valor unitário
(R$)
3,40

AZEVEDO

3.800

18,90

71.820,00

AZEVEDO

1.000

22,70

22.700,00

GRANJEIRO

7.774

7,80

60.637,20

100

19,90

1.990,00

SERTÃO SERIDO

PERDIGÃO

Quantidade

489.563,45

41.531,00
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com dados de identificação, quantidade do produto e
prazo de validade. A embalagem
original deve ser a vácuo em saco
plástico transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em caixa
lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº. 369 de 04/09/1197 do Ministério da Agricultura e indústria
Sanitária de Origem animal. Validade mínima de 120 dias.
790 - SALSICHA AVULSA
acondicionada em embalagem
plástica, com identificação do produto e prazo de validade.
1089 - CARNE BOVINA COM
OSSO
Resfriada, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio, embalagem em
filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM) e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.
1170 - MÚSCULO BOVINO DE
1ª QUALIDADE SEM OSSO
Peso líquido de 1Kg, resfriada,
magra, sem pele, sem gordura, sem
contra peso, sem pontas e abas,
limpa, aspecto: próprio da espécie,
não amolecida nem pegajosa, cor:
própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor:
próprio, embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F,
SIE ou SIM) e carimbos oficiais,
de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.
1173 - OVO DE GALINHA
Sem rachaduras, tamanho médio,
com peso de aproximadamente
60g. Produto fresco, sem manchas
ou sujidades, cor, odor ou sabor
anormais; acondicionados em embalagem apropriada. Proveniente
de avicultor com inspeção oficial,
devendo atender às exigências do
Regulamento interno de inspeção
de Produtos de Origem Animal.
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11,90
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KG

AZEVEDO
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15,90

35.695,50
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37.583,04
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447 - SALSICHA DE FRANGO
origem carne de ave (frango), temperatura conservação 4ºC, prazo
validade 180 dias, tipo tradicional,
características adicionais embalada
e resfriada. Deve conter na embalagem data de fabricação, peso liquido e registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser
transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e
temperaturas corretas e adequadas,
respeitando a características do
produto. De modo que as embalagens não se apresente estufadas ou
alteradas, consistência mole ou
manchas esverdeadas, odor e sabor
próprio, com adição de água ou
gelo no máximo de 10%. Com registro no SIF OU SISP - embalagem de 5kg.
7004 - APRESUNTADO FATIADO DE 1ª QUALIDADE
Produto constituído da misturado
de carnes industrializados, obtido a
partir de recortes e/ou cortes e recortes de massas musculares dos
menbros anteriores e/ou posteriores de suínos, adicionados de ingredientes e submetido ao processo de cozimento adequado. O
produto deverá ser acondicionado
em embalagem, com temperatura
na entrega de +3ºC a +5ºC e entrega semanal. A embalagem primária deverá estar íntegra e deve
conferir ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, acondicionado em embalagem secundária de papelão resistente. O produto deverá estar
isento de sujidade, parasitas e larvas, isento de mofo e bolor. Não
poderá apresentar superfície
úmida, pegajosa, ou partes flácidas
ou de consistência anormal. O produto solicitado deverá apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente (Ministério da Saúde ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e
suas características deverão estar
de acordo com a NTA 5 (Normas
Técnicas para Games Preparadas
Embutidas - Decreto no 12.486 de
20/10/1978). No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a legislação vigente, com identificação
do SIF OU SISP. O produto ter
data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto deverá ter prazo de validade
de no mínimo 03 meses.
7007 - CARNE DE CHARQUE
Preparado com carne bovina ponta
de agulha de boa qualidade salgada, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e materiais pláticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, no momento do consumo,
embalados em caixa de papelão
limpa, integralmente os dados de
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KG

AVIVAR

700

6,45

4.515,00

KG

PERDIGÃO

120

11,90

1.428,00

PCT

CAICÓ

150

10,00

1.500,00
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identificação e procedência, informação nutricional e produto. O
produto deverá apresentar validade. mínima de 30 dias , 500g.
Total
1095 - A. CARVALHO ALVES ME (19.165.244/0001-52)
Item
Material/Serviço
Unid. meMarca
dida
3
1034 - ACHOCOLATADO
PCT
3 CORAÇÕES
EM PÓ Pct. 400Gr
Em pacotes de 400 gramas, livre de insetos e impurezas que
comprometam o consumo ou
o armazenamento. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência como a
marca do fabricante, data de
fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120
dias da data da entrega do produto, peso líquido e estar de
acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
12
721 - BISCOITO SALGADO
PCT
ESTRELA
TIPO CREAM CRACKER
EMBALAGEM DE 400 G
Embalagem contendo dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de
acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
13
722 - BISCOITO TIPO MAPCT
ESTRELA
RIA CHOCOLATE
Contendo no mínimo 400 g,
com dados identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA.
26
755 - DOCE DE BANANA
UN
NECI
Embalagem de 600 g, contendo especificações técnicas,
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade.
27
756 - DOCE DE GOIABA
UN
NECI
Embalagem de 600 g, contendo especificações técnicas,
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade.
30
759 - FARINHA DE MANKG
BELO GRÃO
DIOCA EMB.1KG
Fina, branca, crua, embalada
em pacotes plásticos, transparentes, de 1 kg, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência como a
marca do fabricante, data de
fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120

Quantidade

297.672,24
Valor total (R$)

2.003

Valor unitário
(R$)
4,88

18.323

2,98

54.602,54

1.000

3,76

3.760,00

370

4,25

1.572,50

370

4,25

1.572,50

660

4,60

3.036,00

9.774,64
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dias da data da entrega do produto, peso líquido e estar de
acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
761 - FÉCULA DE MANDIOCA 1 KG
Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
762 - FECULA DE TRIGO
COM FERMENTO 1 KG
Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sal,
fermentos químicos (pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico). Na embalagem deve
constar dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
763 - FEIJAO MACASSÁ
TIPO 1 EMABALAGEM DE
1 KG
Classe carioquinha, em sacos
plásticos transparentes de 1kg,
isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência como a
marca do fabricante, data de
fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120
dias da data da entrega do produto, peso líquido e estar de
acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
767 - LEITE CONDENSADO
Composto de leite integral,
açúcar e lactose (tradicional),
de consistência cremosa e textura homogênea, acondicionado em caixa cartonado, data
de fabricação e prazo de validade.
768 - LEITE DE COCO
Natural pasteurizado, homogeneizado, com médio teor de
gordura, embalagem de 200
ml, com dizeres de rotulagem,
contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
772 - MACARRÃO TIPO
PARAFUSO
a base da farinha, massa com
ovos, embalagem com no mínimo 500 g, com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA.
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KG

LOPES

300

5,68

1.704,00

KG

FINNA

400

3,46

1.384,00

KG

BELO GRÃO

2.994

5,86

17.544,84

Lata

ITALAC

300

4,75

1.425,00

UN

BOMCOCO

40

3,74

149,60

PCT

ESTRELA

2.000

3,93

7.860,00
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774 - MARGARINA VEGETAL 3KG
embalagem com identificação
do produto e do fabricante,
data da fabricação e validade
de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
785 - PROTEÍNA DE SOJA
de primeira qualidade, embalagem integra, constando data
da fabricação, data de validade e número do lote do produto.
787 - ROSQUINHA DE
CHOCOLATE
Em pacotes de 350 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, amido de
milho, leite em pó, sal refinado e chocolate em pó. Embalagem plástica transparente
e resistente, contendo dizeres
de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, nome
e endereço do fabricante.
788 - ROSQUINHA DE
LEITE
Em pacotes de 350 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, amido de
milho, leite em pó, sal refinado, e aroma natural de leite.
Embalagem plástica transparente e resistente, contendo dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade,
nome e endereço do fabricante.
792 - TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL
Constituído pela mistura de
sal refinado, podendo ser
acrescentado de alho, cebola
em pó, salsa em flocos e outros condimentos, sem pimenta, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções
vigentes.
1086 - CALDO DE CARNE
Caixa contendo 24 unidades
de 21g cada. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência como a marca do fabricante, data de fabricação,
número de lote, informações
nutricionais, prazo de validade
não inferior 120 dias da data
da entrega do produto, peso líquido e estar de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA.
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KG

PURO SABOR

400

17,85

7.140,00

KG

SUPRASOY

2.400

7,89

18.936,00

UN

WESTON

5.700

3,89

22.173,00

UN

WESTON

1.600

3,89

6.224,00

FR

FOLHA VERDE

612

2,09

1.279,08

CX

MAGGI

5.769

13,80

79.612,20
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1087 - CALDO DE GALINHA
Caixa contendo 24 unidades
de 21g cada. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência como a marca do fabricante, data de fabricação,
número de lote, informações
nutricionais, prazo de validade
não inferior 120 dias da data
da entrega do produto, peso líquido e estar de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA.
1132 - FARINHA DE MILHO FLOCADA
Amarelos, sem sal, embalagem com 500g, em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes,
acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência como a
marca do fabricante, data de
fabricação, número de lote, informações nutricionais, prazo
de validade não inferior 120
dias da data da entrega do produto, peso líquido e estar de
acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
1139 - FLOCOS DE CEREAIS - FARINHA LACTEA
Embalagem com 200g. Alimento a base de farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, amido,
sais minerais, vitaminas, sal e
aveia. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência
como a marca do fabricante,
data de fabricação, número de
lote, informações nutricionais,
prazo de validade não inferior
120 dias da data da entrega do
produto, peso líquido e estar
de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
1154 - LEITE CONDENSADO Cx
Produto lácteo obtido pela remoção parcial da água do leite
com adição de açúcar, através
de evaporação. Embalagem
longa vida de 395g. Prazo de
validade mínimo 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
1146 - PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA
Congelado, sem espinha,
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, com
180g, embalados em camadas
separadas por filmes plásticos,
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CX

MAGGI

3.384

13,80

46.699,20

PCT

DONA CLARA

5.308

1,48

7.855,84

SACHÊ

NUTRIDAY

4.340

4,89

21.222,60

CX

ITALAC

500

4,75

2.375,00

KG

DA COSTA

1.340

21,50

28.810,00
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transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas,
não violadas, que garantam a
integridade do produto até o
momento do consumo, contendo aproximadamente 5kg
por caixa. Deverá constar na
embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote,
data de validade, quantidade
do produto, nº do registro no
SIF, SIE ou SIM com prazo
de validade mínimo de 30 dias
a partir da data de entrega.
1177 - PROTEÍNA DE SOJA
TEXTURIZADA
Em pacotes de 400g, com corante caramelo, sabor carne
embalado em pacotes plástico
transparente e deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência
como a marca do fabricante,
data de fabricação, número de
lote, informações nutricionais,
prazo de validade não inferior
120 dias da data da entrega do
produto, peso líquido e estar
de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA.
7001 - EMPANADO DE
FRANGO
Produto deverá ser embalado
a vácuo, em embalagem primária plástica flexível, atóxica, resistente, lacrada, transparente em pacotes com peso
de 03 a 04 kg cada, com peso
por unidade de aproximadamente 120g cada.As embalagens primárias devendo estar
íntegras e devem conferir ao
produto a proteção adequada
de transporte e armazenamento, sendo acondicionadas
em embalagem secundária de
papelão resistente, com temperatura na entrega entre +
3ºC e +5ºC. O produto solicitado deverá apresentar rotulagem de acordo com a lesgilação vigente (Ministério da Saúde - Anvisa e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
83 - FARINHA DE TRIGO
SEM FERMENTO
embalagem de 1kg, com
marca do fabricante e data e
validade. Produto composto
de farinha de trigo especial
para consumo, obtido através
de moagem de trigo, enriqeucid com ferro e ácido fólico.
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PCT

SUPRASOY

4.269

3,98

16.990,62

PCT

STEAK

740

55,00

40.700,00

KG

FINNA

120

3,10

372,00

Total

404.775,16

Pau dos Ferros – RN, 02/03/2018
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito / Autoridade Competente
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