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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018-004FME 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180015 

 

 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, o Município de VITÓRIA DO XINGU, através 

do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Av. Manoel Felix de Farias, nº 838, Centro, 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-004FME, RESOLVE registrar os preços para objeto 

da CLAÚSULA PRIMEIRA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 

classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL   FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO INDÍGENA, 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES, VISANDO ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE 

não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, 

na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 

desde que devidamente comprovada a vantagem. 
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Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 

Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 

obedecida à ordem de classificação. 

 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 

contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da 

mesma. 

 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 

27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 

discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos 

materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal 

emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta 

atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem 

bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo 

dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado 

ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na 

contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 

crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 

contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM=I x N x VP 

 

 

Onde: 

 

 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 

que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-

004FME, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total 

ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão 

ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 

visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento; 
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II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao 

representante designado pela contratante. 

 

 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão 

ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

 A pedido, quando: 

 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

 Automaticamente: 

 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na 

Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de 

registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO 

DAS ORDENS DE COMPRA 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e 

cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro 

e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro 

de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem 

prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após 

a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  9/2018-004FME e a proposta 

da empresa classificada em 1º lugar. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Altamira/PA, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

 VITÓRIA DO XINGU-PA, 05 de Março de 2018. 
 
 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J.  nº  14.811.402/0001-80 

CONTRATANTE 

 

 

 

F C DE SOUZA TABA FRIOS - ME 

C.N.P.J. nº 22.951.172/0001-83 

CONTRATADO 

 

                                                                                 

                                                                                 

RODRIGUES E  PENA ATACADISTA  LTDA - EPP 

C.N.P.J. nº 14.979.866/0001-09 

CONTRATADO 
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O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME 

C.N.P.J. nº 03.623.513/0001-47 

CONTRATADO 

                                                                                 

 

                                                                                 

B B COSTA COMERCIO - EPP 

C.N.P.J. nº 18.679.355/0001-14 

CONTRATADO 

  

                                                                                

                                                                                 

BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME 

C.N.P.J. nº 21.287.201/0001-91 

CONTRATADO 

                                                                                 

 

                                                                                 

F J TONTINI E CIA LTDA 

C.N.P.J. nº 19.535.303/0001-37 

CONTRATADO 

                                                                                 

  

                                                                                

N. R. VITERBINO - EPP 

C.N.P.J. nº 03.473.528/0001-76 

CONTRATADO 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018-004FME 

ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180015 
 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VITÓRIA DO 

XINGU, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e as Empresas cujos preços estão a seguir 

registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2018-004FME. 

 
  

Empresa: RODRIGUES E  PENA  ATACADISTA  LTDA  - EPP; C.N.P.J. nº 14.979.866/0001-09, estabelecida à R SETE DE SETEMBRO, Nº 2555, 

LETRA B, ESPLA.  DO  XINGU,  Altamira  PA,  (93)  93515-5040,  representada  neste  ato pelo Sr. MARCIO PENA GOMES, C.P.F. nº 

083.398.777-12, R.G. nº 120261490 SSP RJ.                                                                                        

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  ALHO - Marca.: argentino                            QUILO             1,200.00            13,950        16.740,00 

        bulbo inteiro, nacional,   boa   qualidade,   firme   e 

        intacto, sem lesões   de  origem  física  ou  mecânica, 

        perfurações e cortes,  tamanho  e  coloração uniformes, 

        devendo ser bem   desenvolvido,  isento  de  sujidades, 

        Parasitas e larvas,  acondicionado  em  sacos plásticos 

        pesando 1 kg                                            

 00004  AVEIA EM FLOCOS FINOS - Marca.: quaker              UNIDADE          20,000.00             2,580        51.600,00 

        acondicionado em embalagem  resistente  de  polietileno 

        atóxico contendo 250g,  com  Identificação na embalagem 

        (rótulo) dos ingredientes,   valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor, data de  fabricação  e  validade. Isento de 

        sujidades, Parasitas, larvas   e   material   estranho. 

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

        entrega.                                                

 00009  BATATA INGLESA - Marca.: goias                      QUILO            11,000.00             2,980        32.780,00 

        Lavada, lisa, de  primeira, firme e intacta, sem lesões 

        de origem física,   perfurações  e  cortes,  tamanho  e 

        coloração uniformes, devendo   ser   bem  desenvolvida, 

        isento de sujidades,  parasitas  e  larvas.  De  boa kg 

        qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.           

 00011  BEBIDA LÁCTEA MORANGO 200ml - Marca.: nesquik       UNIDADE          10,000.00             0,890         8.900,00 

        Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite em 

        pó recosntituído, açúcar,  creme  de leite, cacau, sal, 

        vitamina A, B1,  B2,  B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, 

        pantotenato de cálcio,  proteína  lactes,  espessantes, 

        carboximetilcelulose, monoediglicerideos,               

         carragena,aroma artificial de  Morango,  estabilizante 

        citrato de sódio  e  fosfato  dissódico.  Embalagem  de 

        200ml/cada.                                             

 00012  BETERRABA - Marca.: goias                           QUILO             8,000.00             2,990        23.920,00 

        Lavada, lisa, de  primeira, firme e intacta, sem lesões 

        de origem física,   perfurações  e  cortes,  tamanho  e 

        coloração uniformes, devendo   ser   bem  desenvolvida, 

        isento de sujidades,   parasitas   e   larvas.  De  boa 

        qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.           

 00015  CEBOLA - Marca.: oreon                              QUILO             8,000.00             3,200        25.600,00 

        de primeira, fresca  compacta  e  firme  sem  lesões de 

        origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 

        manchas com Tamanho  e  coloração  uniformes, isenta de 

        sujidades parasitas e  larvas.  Embalada  em  sacos  de 

        ráfia contendo 2 kg.                                    

 00016  CENOURA - Marca.: goias                             QUILO             8,000.00             3,080        24.640,00 

        especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme 

        sem lesões de  origem física ou mecânica sem rachaduras 

        e cortes com  tamanho e coloração uniforme. Devendo ser 

        graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 2Kg         

 00017  CHUCHU DE PRIMEIRA - Marca.: goias                  QUILO             8,000.00             2,990        23.920,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condicões adequadas para  o  consumo.  Com  ausencia de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

 00019  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE ABACAX  UNIDADE           4,000.00             3,880        15.520,00 

        I 500ml - Marca.: da fruta                         

        composto de corante  natural;  conservante: benzoato de 

        sódio e metabissulfito  de  sódio; e outras substâncias 

        permitidas a sua  composição; qualidade obtido da fruta 

        madura e sã;    processamento    tecnológico   adequado 
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        submetido a tratamento  que assegure sua apresentação e 

        conservação ate o  consumo;  com  aspecto cor, cheiro e 

        sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar 

        da data de entrada. Garrafa de 500 ml.                  

 00020  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE ACEROL  UNIDADE           4,000.00             3,950        15.800,00 

        A 500ml - Marca.: da fruta                         

        composto de corante  natural;  conservante: benzoato de 

        sódio e metabissulfito  de  sódio; e outras substâncias 

        permitidas a sua  composição; qualidade obtido da fruta 

        madura e sã;    processamento    tecnológico   adequado 

        submetido a tratamento  que assegure sua apresentação e 

        conservação ate o  consumo;  com  aspecto cor, cheiro e 

        sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar 

        da data de entrada. Garrafa de 500 ml.                  

 00021  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE CAJU  UNIDADE           4,000.00             2,880        11.520,00 

        500ml - Marca.: da fruta                          

        composto de corante  natural;  conservante: benzoato de 

        sódio e metabissulfito  de  sódio; e outras substâncias 

        permitidas a sua  composição; qualidade obtido da fruta 

        madura e sã;    processamento    tecnológico   adequado 

        submetido a tratamento  que assegure sua apresentação e 

        conservação ate o  consumo;  com  aspecto cor, cheiro e 

        sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar 

        da data de entrada. Garrafa de 500 ml.                  

 00022  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE GOIABA  UNIDADE           4,000.00             3,850        15.400,00 

        500ml - Marca.: da fruta                          

        composto de corante  natural;  conservante: benzoato de 

        sódio e metabissulfito  de  sódio; e outras substâncias 

        permitidas a sua  composição; qualidade obtido da fruta 

        madura e sã;    processamento    tecnológico   adequado 

        submetido a tratamento  que assegure sua apresentação e 

        conservação ate o  consumo;  com  aspecto cor, cheiro e 

        sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar 

        da data de entrada. Garrafa de 500 ml.                  

 00028  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: mariza                 QUILO             1,500.00            11,000        16.500,00 

        Sem colesterol. 100%      natural.      SEM     GLUTEN. 

        Características do produto:   deverá  ser  fabricada  a 

        partir de matéria-prima  sã e limpa, isenta de matérias 

        estranhas e parasitas,    não   poderá   estar   úmida, 

        fermentada ou rançosa.  Embalagem:  Primária,  saco  de 

        polietileno atóxico, transparente,          resistente, 

        termosoldado, com capacidade  para  01  kg;  - Prazo de 

        validade: mínimo de    9    meses.   APRESENTAR   LAUDO 

        BROMATOLÓGICO                                           

 00030  FARINHA DE MILHO - Marca.: sinha                    QUILO             5,000.00             1,980         9.900,00 

        Farinha de milho  flocado enriquecido com ferro e ácido 

        fólico (vitamina b9)  amarelo, com aspecto, cor, cheiro 

        e sabor próprios  com ausência de umidade, fermentação, 

        ranço, isento de   sujidades,   parasitas   e   larvas. 

        Embalagem de 500g, 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.      

 00035  FERMENTO  EM  PÓ PARA BOLO - Marca.: royal          QUILO                30.00            12,000           360,00 

        De primeira qualidade;   Embalagem   com   dizeres   de 

        rotulagem, data de  fabricação  e  prazo  de  validade, 

        frasco com 100g.; Inscrição no MS.                      

 00036  FILÉ DE PEIXE CONGELADO - Marca.: du sul            QUILO             4,000.00            19,970        79.880,00 

        semi-processado - congelado,  em postas eviscerado, com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  prato  de  isopor  e  saco 

        plástico polietileno, transparente   atóxico,  peso  em 

        média 2kg.                                              

 00037  FRANGO INTEIRO CONGELADO - Marca.: friato           QUILO            10,000.00             5,280        52.800,00 

        semi-processado - congelado,  inteiro  eviscerado,  com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  saco plástico polietileno, 

        transparente atóxico, peso  em  média 2kg, sem tempero, 

        de boa qualidade.                                       

 00038  FRANGO (PEITO) - Marca.: friato                     QUILO             8,000.00             9,480        75.840,00 

        Sem osso, semi-processado     -     peito    congelado, 

        eviscerado, com aspecto  cor,  cheiro e sabor próprios, 

        sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico 

        polietileno, transparente atóxico, peso em média 2kg.   

 00044  MAMÃO REGIONAL - Marca.: regiao                     QUILO             3,000.00             4,150        12.450,00 

        de primeira, livre  de  sujidades,  parasitas e larvas, 
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        tamanho e coloração   uniformes,   bem  desenvolvido  e 

        maduro, com polpa  firme e intacta, sem danos físicos e 

        mecânicos oriundos do     manuseio     e    transporte, 

        acondicionado em caixa pesando aproximadamente 8kg.     

 00046  MARGARINA DE 250g - Marca.: deline                  QUILO             3,000.00             5,990        17.970,00 

        Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição 

        de sal., em  potes  de polipropileno com lacre de papel 

        aluminizado entre a  tampa  e  o pote, resistentes, que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo contendo peso  líquido 250g. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 06 (seis)  meses  a  partir  da  data  de entrega na 

        unidade requisitante.                                   

 00051  NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ACEROLA - Marca.: da fruta   UNIDADE           5,000.00             0,970         4.850,00 

        ÁGUA, POLPA DE  ACEROLA 25%, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE, 

        ÁCIDO CÍTRICO, INS/330,  ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

        INS/300, VITAMINA C   E   CONSERVADORES:   SORBATO   DE 

        POTÁSSIO, INS/202, E  METABISSULFITO  DE SÓDIO INS/223. 

        PRODUTO NÃO FERMENTADO,  NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 

        PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN  GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 

        200ML                                                   

 00052  NÉCTAR DE FRUTAS SABOR GOIABA - Marca.: da fruta    UNIDADE           5,000.00             0,970         4.850,00 

        ÁGUA, POLPA DE  GOIABA  35%, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE, 

        ÁCIDO CÍTRICO, INS/330,  ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

        INS/300, VITAMINA C   E   CONSERVADORES:   SORBATO   DE 

        POTÁSSIO, INS/202, E  METABISSULFITO  DE SÓDIO INS/223. 

        PRODUTO NÃO FERMENTADO,  NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 

        PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN  GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 

        200ML                                                   

 00053  NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ABACAXI - Marca.: da fruta   UNIDADE           5,000.00             0,970         4.850,00 

        ÁGUA, POLPA DE  ABACAXI 40%, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE, 

        ÁCIDO CÍTRICO, INS/330,  ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

        INS/300, VITAMINA C   E   CONSERVADORES:   SORBATO   DE 

        POTÁSSIO, INS/202, E  METABISSULFITO  DE SÓDIO INS/223. 

        PRODUTO NÃO FERMENTADO,  NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 

        PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN  GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 

        200ML                                                   

 00054  NÉCTAR DE FRUTAS SABOR DE LARANJA - Marca.: da fru  UNIDADE           5,000.00             0,970         4.850,00 

        ta                                                 

        ÁGUA, POLPA DE  LARANJA 25%, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE, 

        ÁCIDO CÍTRICO, INS/330,  ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

        INS/300, VITAMINA C   E   CONSERVADORES:   SORBATO   DE 

        POTÁSSIO, INS/202, E  METABISSULFITO  DE SÓDIO INS/223. 

        PRODUTO NÃO FERMENTADO,  NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 

        PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN  GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 

        200ML                                                   

 00056  Ovos de Galinha Brancos - Marca.: ki granja         UNIDADE           5,000.00             0,330         1.650,00 

        classe A, casca   limpa,   integra,   sem   manchas  ou 

        deformações. Embalagem de papelão, tipo cartela.        

 00058  PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE SOJA - Marca.: mariza      QUILO             4,000.00             9,490        37.960,00 

        obtida por processamento tecnológico adequado, a partir 

        de farinha de  soja desengordurada, proteína isolada de 

        soja e proteína  concentrada  de  soja. Deve apresentar 

        umidade máxima de  8% e proteína em base seca mínima de 

        50%. Acondicionado em     embalagem    resistente    de 

        polietileno atóxico, contendo  500g,  com identificação 

        na embalagem (rótulo)     dos    ingredientes,    valor 

        nutricional, peso, fornecedor,  data  de  fabricação  e 

        validade. Isento de   sujidades,  parasitas,  larvas  e 

        material estranho. Validade  mínima  de6 meses a contar 

        da data de entrega.                                     

 00060  REPOLHO - Marca.: goias                             QUILO             6,000.00             3,190        19.140,00 

        De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem 

        física, rachaduras, cortes,   tamanho   e   conformação 

        uniforme.                                               

 00062  SALSICHA RESFRIADA - Marca.: mana                   QUILO             7,000.00             6,900        48.300,00 

        tipo Hot Dog,   de   carne   bovina   e/ou  suína,  com 

        condimentos triturados, misturados   e   cozidos,   com 

        aspecto característico e   boa   qualidade,  isenta  de 

        sujidades, parasitas e    larvas,    acondicionada   em 

        embalagem de 5  kg  em  sistema  a  vácuo  mantida  sob 

        refrigeração, pesando aproximadamente           pesando 

        aproximadamente 50g por unidade, inspecionada pelo SIF. 

 00064  SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR LARANJA 200  UNIDADE           5,000.00             2,850        14.250,00 

        ml - Marca.: marata                                

        ÁGUA, EXTRATO DE  SOJA,  AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, SUCO 

        DE LARANJA CONCENTRADO,     AÇÚCAR,     MALTODREXTRINA, 
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        VITAMINAS (C, B3,   B6,  B2,  ÁCIDO  FÓLICO  E  B12)  E 

        MINERAIS (FERRO E ZINCO), ESTABILIZANTES PECTINA E GOMA 

        GUAR, ACIDULANTE ÁCIDO      CÍTRICO,     AROMATIZANTES, 

        REGULADOR DE ACIDEZ,  ÁCIDO  MÁLICO  CORANTES URUCUM, E 

        CÚRCUMA E EDULCORANTE  SUCRALOSE.  NÃO  CONTÉM  GLÚTEN. 

        EMBALAGEM PRIMÁRIA C/ 200ML.                            

 00065  SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR MARACUJÁ 20  UNIDADE           5,000.00             2,850        14.250,00 

        0ml - Marca.: marata                               

        ÁGUA, EXTRATO DE  SOJA,  AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, SUCO 

        DE MARACUJÁ CONCENTRADO,     AÇÚCAR,    MALTODREXTRINA, 

        VITAMINAS (C, B3,   B6,  B2,  ÁCIDO  FÓLICO  E  B12)  E 

        MINERAIS (FERRO E ZINCO), ESTABILIZANTES PECTINA E GOMA 

        GUAR, ACIDULANTE ÁCIDO      CÍTRICO,     AROMATIZANTES, 

        REGULADOR DE ACIDEZ,  ÁCIDO  MÁLICO  CORANTES URUCUM, E 

        CÚRCUMA E EDULCORANTE  SUCRALOSE.  NÃO  CONTÉM  GLÚTEN. 

        EMBALAGEM PRIMÁRIA C/ 200ML.EMBALAGEM COM 200ML         

 00066  TEMPERO COMPLETO SEM  PIMENTA - Marca.: talentos    QUILO             1,000.00             3,850         3.850,00 

        PRODUTO PREPARADO À  BASE  DE ALHO COM SAL E SEM ADIÇÃO 

        DE PIMENTA. POTE ATÉ 300G.                              

 00067  TOMATE - Marca.: bahia                              QUILO             6,000.00             4,350        26.100,00 

        de boa qualidade,  inteiros,  sem  fungos, sem buracos, 

        sem manchas. Aspecto     globoso,     cor     vermelha, 

        classificada como legume,  graúda,  de  polpa  firme  e 

        intacta, isento de  enfermidades  boa qualidade, livres 

        de resíduos de  fertilizantes,  sujidade,  parasitas  e 

        larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda 

        de manuseio ou   transporte,   acondicionado  em  sacos 

        plásticos por quilo.                                    

 00071  BANANA PRATA - Marca.: goias                        QUILO            11,000.00             3,700        40.700,00 

        Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas uniformes, 50% 

        madura, 50% verde,   nanica,  maçã,  prata,  da  terra, 

        marmelo em pencas,  tamanho  e coloração uniformes, com 

        polpa firme e  intacta,  devendo ser bem desenvolvida e 

        maturação mediana, isenta  de enfermidades, parasitas e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos oriundos   de  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritamente         orgânicos        e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00076  BOLACHA SALGADA INTEGRAL 400 gramas - Marca.: salt  PACOTE            2,000.00             3,180         6.360,00 

        COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA   DE  TRIGO,GORDURA  VEGETAL 

        HIDROGENADA,ÁGUA, SAL E       DEMAIS       SUBSTAÂNCIAS 

        PERMITIDAS.ACONDICIONADA EM PACOTES  DE  POLIPROPILENO, 

        ATÓXICO HERMETICAMENTE VEDADOS  COM  NO  MÍNIMO  400G E 

        EMBALADOS EM CAIXA    DE    PAPELÃO   LIMPA,ÍNTEGRA   E 

        RESISTENTE.A EMBALAGEM DEVERÁ  CONTER  EXTERNAMENTE  OS 

        DADOS DE IDENTIFICAÇÃO     E     PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÃO 

        NUTRICIONAL,NÚMERO DO LOTE,DATA  DE VALIDADE,QUANTIDADE 

        DO PRODUTO.O PRODUTO  DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA 

        DE 06 MESES  A  PARTIR  DA  DATA  DE ENTREGA NA UNIDADE 

        REQUISITANTE                                            

 00077  CHARQUE BOVINO PACOTE COM 500G - Marca.: paineira   QUILO             1,000.00            20,500        20.500,00 

        PREPARADO COM CARNE  BOVINA  PONTA  DE  AGULHA  DE  BOA 

        QUALIDADE SALGADAÇURADA,SECA,DE CONSISTÊNCIA  FIRME COM 

        COR, CHEIRO E       SABOR       PRÓPRIOS,ISENTO      DE 

        SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS   ESTRANHOS,EMBALADO  A 

        VACUO,EM SACOS PLÁSTICOS   TRANSPARENTES   E  ATÓXICOS, 

        LIMPOS,NÃO VIOLADOS,RESISTENTES,QUE GARANTAM          A 

        INTEGRIDADE DO PRODUTO     ATÉ     O     MOMENTO     DO 

        CONSUMO,EMBALADOS EM CAIXA  DE  PAPELÃO LIMPA,ÍNTEGRA E 

        RESISTENTE.A EMBALAGEM DEVERÁ  CONTER  EXTERNAMENTE  OS 

        DADOS DE IDENTIFICAÇÃO     E     PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÃO 

        NUTRICIONAL,NÚMERO DO LOTE,DATA  DE  VALIDADE MÍNIMA DE 

        30 DIAS A   PARTIR   DA  DATA  DE  ENTREGA  NA  UNIDADE 

        REQUISITANTE                                            

 00084  BARRA DE CEREAL DIET 27G. - Marca.: nesfit          QUILO             2,000.00            40,000        80.000,00 

        Especificação : BARRA   DE   CEREAIS   SEM   ADIÇÃO  DE 

        AÇUCARES,EMBALAGEM INDIVIDUAL DE  27G,  COM VALIDADE DE 

        12 MESES.CONTÉM GLÚTEN.                                 

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      864.500,00 

  

  

Empresa: N. R.  VITERBINO  -  EPP;  C.N.P.J.  nº  03.473.528/0001-76,  estabelecida  à AV. TANCREDO NEVES Nº2498-SALA C, PREMEM, 

Altamira PA, (93)  93515-2104,  representada  neste  ato pelo Sra. NILCILENE ROSA VITERBINO, C.P.F. nº 570.612.892-87, R.G. nº 

2860193 - 2 VIA PC PA.                                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00010  BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 200ml - Marca.: Chocobom    UNIDADE          40,000.00             1,170        46.800,00 

        Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite em 
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        pó recosntituído, açúcar,  creme  de leite, cacau, sal, 

        vitamina A, B1,  B2,  B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, 

        pantotenato de cálcio,  proteína  lactes,  espessantes, 

        carboximetilcelulose, monoediglicerideos,               

         carragena,aroma artificial de chocolate, estabilizante 

        citrato de sódio  e  fosfato  dissódico.  Embalagem  de 

        200ml/cada.                                             

 00034  FEIJÃO PRETO - Marca.: Imperial                     QUILO             3,000.00             3,790        11.370,00 

        tipo I, classe   preto,   novo,  constituído  de  grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies,  embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

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

        entrega na unidade  requisitante.  Pacote de 1kg, fardo 

        com até 30 kg.                                          

 00048  MOLHO DE TOMATE - Marca.: Bonare                    LATA              8,825.00             2,090        18.444,25 

        concentrado, produto resultante   da   concentração  da 

        polpa de tomate  por processo tecnológico preparado com 

        frutos maduros selecionados  sem  pele,  sem sementes e 

        corantes artificiais, isento     de     sujidades     e 

        fermentação, acondicionada em   latas   de   340g,   de 

        flandres, com verniz    sanitário,    recravadas,   sem 

        estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras 

        alterações, acondicionadas em  caixa  de papelão limpa, 

        íntegra, resistente, reforçada  e  lacrada. A embalagem 

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 10 (dez)  meses  a  partir  da  data  de  entrega na 

        unidade requisitante.                                   

 00072  BARRA DE CEREAL 27 GRAMAS - Marca.: Eivico          QUILO             5,000.00            36,100       180.500,00 

        BARRA DE CEREAL,EMBALAGEM   INDIVIDUAL   DE   27G,  COM 

        VALIDADE DE 12 MESES. CONTÉM GLÚTEN                     

 00075  BOLACHA DOCE MAIZENA - Marca.: Hileia               PACOTE           10,000.00             3,800        38.000,00 

        Composição básica: farinha  de  trigo,  gordura vegetal 

        hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

        Acondicionada em pacotes   de   polipropileno,  atóxico 

        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.                                           

 00078  GRANOLA TRADICIONAL - Marca.: Alfaramalho           QUILO             2,000.00            24,800        49.600,00 

        pacote 1 kg.  Ingredientes: aveia em flocos, mel, fibra 

        e gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva passa, flocos em 

        cereais (trigo arroz, aveia e milho), castanhas (caju e 

        pará), flocos de milho, óleo vegetal, maçã desidratada, 

        gergelim e malte   de  cereais.  Com  identificação  do 

        produto e prazo de validade mínimo de 6 meses do dia da 

        entrega.                                                

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      344.714,25 

  

  

Empresa: F J  TONTINI  E  CIA  LTDA; C.N.P.J. nº 19.535.303/0001-37, estabelecida à AVENIDA MANOEL FÉLIX DE FARIAS, S/N, Centro, 

Altamira PA, (93)  3521-1195, representada neste ato pelo Sr. FABIANO JOSÉ TONTINI, C.P.F. nº 745.513.022-87, R.G. nº 4527856 

PC PA.                                                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00002  ARROZ BRANCO - Marca.: TIO BETO                     QUILO            20,000.00             2,500        50.000,00 

        tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com 

        teor de umidade  máxima  15%,  isento  de  sujidades  e 

        materiais estranhos, embalagem   de   1   kg  em  sacos 

        plásticos transparentes e    atóxicos,    limpos    não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 
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        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

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

        entrega na unidade  requisitam  longo fino, tipo I, cor 

        branca polida, e  sem  sujidades / parasitas / larvas / 

        bolores, subgrupo polido.  Pacote  de  1 kg e fardo com 

        até 30kg.                                               

 00003  ADOÇANTE DIETÉTICO - Marca.: Adocil                 UNIDADE              90.00             1,990           179,10 

        à base de  edulcorante  natural,  líquido transparente, 

        acondicionado em embalagem   resistente   de   plástico 

        atóxico, Contendo 100    ml,   com   identificação   na 

        embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

        peso, fornecedor, data   de   fabricação   e  validade. 

        Validade mínima de  12 (doze) meses a contar da data de 

        entrega.                                                

 00005  AÇUCAR - Marca.: IMPERIAL                           QUILO            16,000.00             1,700        27.200,00 

        tipo cristal. Obtido  de  cana  de açúcar, com aspecto, 

        cor, cheiro próprios,  sabor doce, com teor de sacarose 

        mínimo de 99%P/P  e  umidade  máxima  de  0,3%P/P,  sem 

        fermentação, isento de  sujidades, parasitas, materiais 

        terrosos e detritos  animais  ou  vegetais. Embalado em 

        sacos plásticos íntegros     hermeticamente    fechados 

        contendo 01 kg,  acondicionados  em  fardos lacrados. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação, procedência, informações   nutricionais, 

        número de lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  da  entrega  na  unidade 

        requisitante cor clara,  sem  umidade  e sem sujidades, 

        pacote com 1kg, e fardo com até 30 kg.                  

 00006  ACHOCOLATADO EM PÓ - Marca.: NESCAU                 PACOTE            8,000.00             3,850        30.800,00 

        em pó, instantâneo,  solúvel,  obtido  pela  mistura do 

        cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó 

        e/ou soro, extra,  constituído  de pó fino e homogêneo, 

        isento de soja   ou   farinha,  sujidades  e  materiais 

        estranhos, admitindo teor  de  umidade  máxima  de  3%. 

        Acondicionado em pacote  de  polietileno, recipiente de 

        polietileno ou de    folha    de   flandres,   íntegro, 

        resistente, vedado hermeticamente   e  limpo.  Contendo 

        aproximadamente 400g de   peso   líquido.  A  embalagem 

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 06 meses  a  partir  da  data  de entrega na unidade 

        requisitante.                                           

 00007  APRESUNTADO FATIADO - Marca.: LANCHE                QUILO             2,000.00            15,150        30.300,00 

        fatias finas em  torno  de  20g  cada Deverá apresentar 

        coloração, odor e aspectos característicos. Contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de  03 (três) dias, a contar da data de 

        entrega.                                                

 00023  CARNE DE 2ª SEM OSSO CONGELADA                      QUILO            18,000.00            14,400       259.200,00 

        Partes do boi: Acém, capa de contra filé, paleta grossa 

        e fina, cabeça  de  lombo,  maminha,  costela, músculo, 

        fraldinha, ponta de agulha. Características do Produto: 

        Carne bovina de    2ª   sem   ossos   sem   aponeuroses 

        proveniente de animais  sadios manipulados em condições 

        Higiênicas satisfatórias, aspecto  próprio  da espécie, 

        não amolecida e  nem  pegajosa  cor própria da espécies 

        sem peles, sem   gordura,   sem   nervos,  sem  manchas 

        esverdeadas ou pardacentas   odor   próprio.  Embalagem 

        Plástica de até 2 kg.                                   

 00025  CHARQUE BOVINO - Marca.: FAVORITO                   QUILO             5,000.00            16,900        84.500,00 

        Pacote com 500g.  Preparado  com  Carne bovina ponta de 

        agulha de boa   qualidade  salgada,  curada,  seca,  de 

        consistência firme, com  cor,  cheiro e sabor próprios, 

        isento de sujidades,  parasitas  e materiais estranhos, 

        embalada à vácuo,  em  sacos  plásticos transparentes e 

        atóxicos, limpos, não    violados,   resistentes,   que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

        resistente. 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  30 dias a partir da data de entrega 

        na unidade requisitante.                                

 00026  FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO - Marca.: SAF   QUILO                30.00             9,000           270,00 
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        INSTANT                                            

        Desidratado (Saccharomyces cerevisiae)  e emulsificante 

        monoestearato de sorbitana. Embalagem laminada de 10g.  

 00029  FARINHA DE TRIGO - Marca.: ROSA BRANCA              QUILO             3,000.00             2,750         8.250,00 

        especial, tipo 1,  enriquecido com ferro e ácido fólico 

        (Vitamina B9), com fermento, Pacote de 1 Kg / Fardo com 

        até 30 Kg.                                              

 00032  FEIJÃO CARIOQUINHA - Marca.: TIO BETO               QUILO             7,000.00             3,700        25.900,00 

        tipo 1, classe  carioquinha, novo, constituído de grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies,  embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

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

        entrega na unidade  requisitante.  Pacote de 1kg, fardo 

        com até 30 kg.                                          

 00033  FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) - Marca.: TIO BETO        QUILO             3,000.00             2,500         7.500,00 

        tipo I, classe   caupi,   novo,  constituído  de  grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies,  embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

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

        entrega na unidade  requisitante.  Pacote de 1kg, fardo 

        com até 30 kg.                                          

 00039  LEITE EM PÓ INTEGRAL - Marca.: PIRACANJUBA          PACOTE           40,000.00             2,400        96.000,00 

        contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes 

        plásticos aluminizados, limpos       não      violados, 

        resistentes, que garantam  a integridade do produto até 

        o momento do   consumo,   contendo   no   mínimo  200g. 

        Acondicionados em fardos   lacrados   ou  em  caixa  de 

        papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 10 (dez)  meses  a  partir  da  data  de  entrega na 

        unidade requisitante. Inspecionado  pelo  ministério da 

        agricultura, embalagem protetora,  pacote  de  200  gr. 

        Fardo com até 30 kg.                                    

 00043  MAÇÃ                                                QUILO            10,000.00             5,500        55.000,00 

        de primeira, in  natura, ser limpa, casca lisa íntegra, 

        apresentando grau de  maturação adequado a manipulação, 

        transporte e consumo;  isenta de sujidades, parasitas e 

        larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda 

        de manuseio ou transporte.                              

 00045  MELANCIA REGIONAL                                   QUILO            25,000.00             2,500        62.500,00 

        redonda, graúda, de   primeira,   livre  de  sujidades, 

        parasitas e larvas,   tamanho  e  coloração  uniformes, 

        devendo ser bem  desenvolvida e madura, com polpa firme 

        e intacta, acondicionada  em a granel, pesando entre (6 

        a 10) kg cada unidade.                                  

 00047  MACARRÃO ESPAGUETE DE 500g - Marca.: Paulista       QUILO             8,000.00             3,300        26.400,00 

        Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição 

        de sal., em  potes  de polipropileno com lacre de papel 

        aluminizado entre a  tampa  e  o pote, resistentes, que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo contendo peso  líquido 250g. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 06 (seis)  meses  a  partir  da  data  de entrega na 

        unidade requisitante.                                   

 00049  MILHO PARA MUNGUNZÁ - Marca.: MARIZA                QUILO             2,000.00             2,800         5.600,00 

        Classe amarelo; Grupo   duro;   Tipo   I;  100%  Milho. 

        Embalagem com dizeres  de rotulagem, data de fabricação 

        e prazo de validade.                                    
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 00050  MINI-BOLO DE CHOCOLATE - Marca.: BAUDUCO            QUILO             3,000.00             8,900        26.700,00 

        FARINHA DE TRIGO  ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 

        AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO,  GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, 

        OVOS, CACAU EM  PÓ, SORO DE LEITE, AMIDO DE MILHO, SAL, 

        EMULSIFICANTES (MONO DIGLICERÍDEOS   DE  ÁCIDO  GRAXOS, 

        ÉSTERES DE ÁCIDOS  GRAXOS,  COM POLIGLICEROL, ESTEARATO 

        DE POTÁSSIO E  LECITINA  DE SOJA),FERMENTOS QUÍMICOS EM 

        PÓ (PIROFOSFATO ÁCIDO  DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO E 

        CARBONATO SE CÁLCIO),      CORANTE     CARAMELO     IV, 

        CONSERVANTES,(PROPIONATO DE SÓDIO    E    SORBATO    DE 

        POTÁSSIO), UMECTANTE (SORBITOL),     AROMATIZANTES    E 

        ACIDULANTE (ÁCIDO CÍTRICO).AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. 

        CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, NOZES E 

        COCO. EMBALAGEM COM  33G.  EMBALAGEM PRIMÁRIA: FORMA DE 

        PAPEL MONOLÚCIDO. EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: FLEXÍVEL BOOP. 

        EMBALAGEM TERCIÁRIA: CAIXA  DE  EMBARQUE  (DISPLAY)  EM 

        PAPELÃO ONDULADO.                                       

 00055  ÓLEO DE SOJA - Marca.: COMIGO                       GARRAFA           5,000.00             3,150        15.750,00 

        refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente 

        ômega 3, embalagem  limpa,  garrafa  plástica de 900ml, 

        não amassadas, sem   estufamentos,   resistentes,   que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo. A embalagem   deverá  conter  externamente  os 

        dados de identificação    e   procedência,   informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto  e  número do registro. O produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 10 (dez) meses a 

        partir da data  de  entrega  na  unidade  requisitante. 

        Embalagem primária c/  garrafas  de 900ml. Caixa c/ até 

        20 unidades.                                            

 00059  QUEIJO MOZZARELLA  FATIADO - Marca.: MANA           QUILO             4,000.00            20,990        83.960,00 

        PRODUTO ELEBORADO COM  LEITE  DE  VACA,  COM ASPECTO DE 

        MASSA SEMIDURA, COR   BRANCO  CREME  HOMOGÊNEA,  CHEIRO 

        PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO.                

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      896.009,10 

  

  

Empresa: O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME; C.N.P.J. nº 03.623.513/0001-47, estabelecida à R SAO FRANCISCO S/N FRENTE IGREJA CATOLICA, 

LIBERDADE, Altamira PA,  representada neste ato pelo Sr. OSVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, C.P.F. nº 604.912.482-53, R.G. nº 3104929 SSP 

PA.                                                                                                                          

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00024  CARNE MOÍDA                                         QUILO            15,000.00            14,550       218.250,00 

        Carne Bovina -  tipo  moída  dianteira de 1º qualidade, 

        sem osso tipo   paleta   ou,  acém,  sem  pelanca,  sem 

        gordura, congelada, sem  sebo, com aspecto, cor, cheiro 

        e sabor próprios,  embalada  em  embalagem própria, sem 

        sujidades e ação  de micróbios. Em condições Higiênicas 

        satisfatórias, aspecto próprio    da    espécie,    não 

        amolecida e nem  pegajosa  cor  própria da espécies sem 

        manchas esverdeadas ou    pardacentas   odor   próprio. 

        Embalagem Plástica de até 2 kg.                         

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      218.250,00 

  

  

Empresa: F C  DE SOUZA TABA FRIOS - ME; C.N.P.J. nº 22.951.172/0001-83, estabelecida à R 1, Nº 3802, SUDAM II, Altamira PA, (93) 

93515-2008, representada neste ato pelo Sr. FRANCISCO CANIDE DE SOUZA, C.P.F. nº 253.036.512-15, R.G. nº 1515394 SSP PA.      

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00031  FARINHA LÁCTEA 400G - Marca.: NESTLE                LATA              2,000.00             9,800        19.600,00 

        vitaminada, embalagem pote  de  polietileno  ou lata de 

        alumínio com 400g.                                      

 00063  SARDINHA EM CONSERVA - Marca.: NAVE                 LATA              3,000.00             2,850         8.550,00 

        conservada em óleo  de  soja,  embalagem  sem violação, 

        integras e limpas. Lata com 125gramas.                  

 00079  IOGURTE SABOR MORANGO - Marca.: KI MEL              UNIDADE           3,000.00            10,000        30.000,00 

        produto integral ou  desnatado,  embalado em garrafa de 

        plástico de 1 litro.                                    

 00083  BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER - Marca.: BELMA  PACOTE           10,000.00             3,900        39.000,00 

        Composição básica: farinha  de  trigo,  gordura vegetal 

        hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

        Acondicionada em pacotes   de   polipropileno,  atóxico 

        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. 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 
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        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.                                           

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       97.150,00 

  

  

Empresa: B B  COSTA COMERCIO - EPP; C.N.P.J. nº 18.679.355/0001-14, estabelecida à Travessa Castelo Branco, 362, Centro, Vitória 

do Xingu PA,  (93)  99208-9988, representada neste ato pelo Sr. JOSÉ GENILDO ANDRADE SOUZA, C.P.F. nº 901.367.648-00, R.G. nº 

101343346 SSP SP.                                                                                                                

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00057  PÃO MASSA FINA - Marca.: catarina                   UNIDADE         400,000.00             0,680       272.000,00 

        farinha de trigo  enriquecida com ferro, fermento, sal, 

        óleo, cor do  miolo levemente creme, casca cor dourada, 

        brilhante e crocante,  tamanho  uniforme.  Pesando  50g 

        cada unidade.                                           

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      272.000,00 

  

  

Empresa: BATISTON DO  VALE  E  SILVA  EIRELI-ME; C.N.P.J. nº 21.287.201/0001-91, estabelecida à Rua Manoel Felix de Farias, 580, 

Centro, Vitória do  Xingu  PA,  (93)  99135-1449,  representada  neste  ato  pelo  Sr.  BATISTON  DO  VALE E SILVA, C.P.F. nº 

885.447.372-34, R.G. nº 4933500 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00008  AZEITE DE DENDÊ 1 LITRO - Marca.: MARIZA            LITRO             1,500.00             9,450        14.175,00 

        Baixa acidez, composição  nutricional (100ml): gorduras 

        máxima de 99g  / 0,28mg de ferro, valor calórico mínimo 

        de 860 kcal,  com  ou sem: minerais / vitaminas. Frasco 

        contendo 1000 ml.                                       

 00013  CEREAL INFANTIL - Marca.: DANONE                    PACOTE            1,000.00             3,900         3.900,00 

        cereal infantil a   base   de   arroz   com  nutrientes 

        essenciais como Zinco,  Vitamina  A, Vitamina C e Ferro 

        de melhor absorção.   Assim  como  os  lactobacilos,  a 

        bifidobactéria Bifidus. Específico  para complementar a 

        alimentação de crianças  a  partir do 6º mês. Embalagem 

        de 400g.                                                

 00014  CRAVO DA ÍNDIA - Marca.: ECONOMICO                  QUILO                20.00            56,800         1.136,00 

        EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 8g, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO 

        DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES, INFORMAÇÕES CONTIDAS NA 

        EMBALAGEM.                                              

 00018  COLORÍFICO(COLORAU) - Marca.: ECONOMICO             PACOTE            2,000.00             2,950         5.900,00 

        em pó fino  homogêneo,  obtido  de  frutos  maduros  de 

        urucum, limpos, dessecados   e   moídos,  de  coloração 

        amarela, com aspecto  com  cor, cheiro e sabor próprio, 

        isento de materiais   estranhos   e   a   sua  espécie, 

        acondicionado em saco  plástico transparente e atóxico, 

        hermeticamente vedado e  resistente,  embalado em caixa 

        de papelão reforçado. Pacote c/ 250g.                   

 00027  FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL - Marca.: REGIONAL     QUILO             2,000.00             4,970         9.940,00 

        Fina, seca, branca  ou  amarela, deverá ser fabricada a 

        partir de matéria-prima  sã e limpa, isenta de matérias 

        estranhas e parasitas,    não   poderá   estar   úmida, 

        fermentada ou rançosa.   Embalagem  Primária:  saco  de 

        polietileno atóxico, transparente,          resistente, 

        termosoldado, com capacidade  para 01 kg; - Secundária: 

        fardo plástico, atóxico,    resistente,   transparente, 

        termossoldado ou fechado  com fita adesiva plastificada 

        com capacidade para  até  30  kg.  Prazo  de  validade: 

        mínimo de 9 meses.                                      

 00040  LEITE SEM LACTOSE - Marca.: NESTLE                  LATA                200.00            17,000         3.400,00 

        Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, 

        minerais, oligoelementos, nucleotídeos    e    LCPUFAS, 

        ácidos graxos poliinsaturados  de cadeia longa. Lata de 

        400 gramas.                                             

 00041  LEITE FÓRMULA INFANTIL - Marca.: NESTLE             LATA                100.00            40,000         4.000,00 

        de partida, favorecendo  as  defesas  imunológicas  nos 

        primeiros meses de  vida.  adição  de  lcpufas  para  a 

        modulação da resposta   imunológica.carboidratos:  100% 

        lactose. lata de 400 gramas.                            

 00042  LEITE DE COCO GARRAFA DE VIDRO - Marca.: BOM CÕCO   GARRAFA           5,000.00             4,100        20.500,00 

        Garrafa de vidro   com   500   ml,  livre  de  insetos, 

        micro-organismos ou outra    impureza   que   venha   a 

        comprometer o armazenamento  e a saúde humana. Validade 

        mínima de 120 dias da data de entrega do produto.       

 00061  SAL IODADO REFINADO - Marca.: VENERA                QUILO             2,000.00             0,850         1.700,00 

        cloreto de sódio,  iodado  de  potássio e antiumectante 

        INS 535 (ferrocinato  de  sódio)  Pacote com 1kg, fardo 

        com até 30 kg.                                          

 00068  VINAGRE DE ÁLCOOL - Marca.: GOTA                    FRASCO            4,000.00             1,600         6.400,00 
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        Branco, isento de    corantes    artificiais,    ácidos 

        orgânicos e minerais  estranhos,  livre  de  sujidades, 

        material terroso, e  detritos  de  animais  e vegetais, 

        acondicionado em frasco  plástico  contendo  500ml  com 

        tampa inviolável, hermeticamente fechado.               

 00069  ARROZ INTEGRAL - Marca.: REALEGO                    QUILO             3,000.00             4,780        14.340,00 

        tipo integral, longo   fino,   constituídos   de  grãos 

        inteiros, com teor  de  umidade  máxima  15%, isento de 

        sujidades e materiais  estranhos,  embalagem de 1 kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

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

        entrega na unidade  requisitam  longo fino, tipo I, cor 

        branca polida, e  sem  sujidades / parasitas / larvas / 

        bolores, subgrupo polido.  Pacote  de  1 kg e fardo com 

        até 30kg.                                               

 00073  BEBIDA LÁCTEA S/LACTOSE 200ml - Marca.: PIRAKIDS    UNIDADE           5,000.00             2,470        12.350,00 

        AÇÚCAR, CREME DE  LEITE,SAL,VITAMINA A,B1 B2,B6,B12,C,E 

        PP,E ÁCIDO FÓLICO,PANTOTENATO   DE   CÁLCIO,   PROTEÍNA 

        LACTES,ESPESSANTES,                                     

         CARBOXIMETILCELULOSE,MONOEDIGLICERIDEOS, CARRAGENA,    

         AROMA ARTIFICIAL DE  CHOCOLATE,  ESTABILIZANTE CITRATO 

        DE SODIO E FOSFATO DISSÓDICO.EMBALAGEM DE 200ML/ CADA E 

        CAIXA COM ATE 50 UNIDADES.                              

 00074  BEBIDA LÁCTEA VITAMINA 200ml - Marca.: PIRAKIDS     UNIDADE           5,000.00             2,470        12.350,00 

        LEITE PADRONIZADO,SORO DE  LEITE,E  OU SORO DE LEITE EM 

        PÓ RECONSTITUÍDO,AÇÚCAR,CREME DE  LEITE,  SAL, VITAMINA 

        A,B1 B2,B6,B12,C,E E  PP, E ÁCIDO FÓLICO,PANTOTENATO DE 

        CÁLCIO, PROTEÍNA                                        

         LACTES,ESPESSANTES,CARBOXIMETILCELULOSE,MONOEDIGLICERI 

        DEOS,CARRAGENA,                                         

 00080  IOGURTE  SABOR MORANGO - Marca.: KI-BOM             LITRO             3,000.00            11,850        35.550,00 

        Especificação : Iogurte   sabor   morango:  deverá  ser 

        fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. A embalagem 

        obrigatoriamente deverá ser  uniforme  quanto ao tipo e 

        peso para a  quantidade total solicitada constando data 

        de fabricação e validade e número do lote. Embalagem de 

        100 à 150 ml.                                           

 00081  LEITE SEM LACTOSE/ TETRA PACK DE 1L - Marca.: PIRA  LITRO               200.00             5,000         1.000,00 

        CANJUB                                             

        ISENTA DE LACTOSE,          CONTENDO         VITAMINAS, 

        MINERAIS,OLIGOELEMENTOS,NUCLEOTÍDEOS E LCPUFAS,ÁCIDOS   

        GRAXOS POLIINSATURADOS DE  CADEIA LONGA.EMBALAGEM TETRA 

        PACK DE 1L.                                             

 00082  MACARRÃO INTEGRAL 500G. - Marca.: VILMA             QUILO             2,000.00             4,000         8.000,00 

        Especificação : COM    8%   DE   FIBRA   EMBALAGEM   DE 

        POLIETILENO ATÓXICO DE  500  G,  COM  IDENTIFICAÇÃO  NA 

        EMBALAGEM(ROTULO) DOS INGREDIENTES,INFORMAÇÕES          

        NUTRICIONAIS,PESO,FORNECEDOR,DATA DE FABRICAÇÃO       E 

        VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE  06  MESES A CONTAR DA DATA 

        DE ENTREGA.                                             

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      154.641,00 
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