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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20191524 
 
Processo Administrativo nº 9/2019-004 SEMED 
 
Pregão Eletrônico SRP nº 004/2019 

 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
 
UASG: 456127 
 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 
n.º 9/2019-004.  
 
No dia 27 de maio de 2019, O Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação, gestora do Fundo Municipal de Educação, situado na Rua José Augusto Correa, s/nº, (esquina 
da Av. Marcionilo Alves) – Centro – Vigia de Nazaré – Pará -, CEP; 68.780-000, inscrito no CNPJ (MF) sob 
o n.º 29.517.467/0001-95, representada pelo Sr. Hamilton de Sousa Silva, e de outro lado as empresas: R 
&  C  MARTINS  COMERCIO  LTDA;  C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88,  A S NAGASE & CIA LTDA; 
C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, SUPER VENDAS  COMERCIO  LTDA; C.N.P.J. nº 17.949.776/0001-55, 
IDEAL COMERCIO  DE  GENEROS  ALIMENTICIOS EIRELI; C.N.P.J. nº 20.889.946/0001-68, R C  V R 
DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, F R  RODRIGUES  MARTINS  EIRELI;  C.N.P.J.  
nº 29.737.361/0001-05, G.R.S. EIRELI;  C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83, nos termos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 004/2019, RESOLVE registrar os preços para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ – PARA, conforme 
quadro a seguir:  
 

ITEM I – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Item Descrição do Item 

Quantidade 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e Órgãos 
Participantes 

Total Registrado 
e Limite por 
adesão Por 

Entidade Não 
Participante 

Limite 
decorrente 
de adesões 

01 

Achocolatado em pó – Embalagem 
primária: saco de polietileno, 
acondicionado em caixa de papelão com 
total de 10 kg. Valores nutricionais e 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote de 200g 

2.816 1.408 5.632 5,25 
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ou 400g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

02 

Açaí pasteurizado congelado em polpa 
do tipo médio. Deverá ser fabricado com 
matéria prima de 1ª qualidade. 
Embalagem de 1 kg com rotulagem 
contendo valor nutricional de acordo 
com a legislação vigente. Não serão 
aceitos produtos com adição de água, 
conforme resolução CNNPA nº 12, de 
1978. A embalagem deverá conter a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. 
Embalagem: Pacote de 1 kg. Validade: 
Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

18.144 9.072 36.288 12,86 

03 

Açúcar extra triturado – Produto 
processado da cana-de-açúcar com 
moagem extra triturada. Não deve 
apresentar sujidade, umidade, bolor, 
rendimento insatisfatório, coloração e 
misturas e peso insatisfatório. 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote 1 kg. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

48.319 24.159,5 96.638 1,99 

04 

Adoçante dietético - À base de 
edulcorante natural, líquido 
transparente. Acondicionado em 
embalagem resistente atóxica. Deverá 
atender todas as especificações 
contidas na legislação vigente para o 
produto. Embalagem: Frasco até 100 
ml. Validade: Não inferior a 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

10 5 20 5,96 

05 

Alho a granel – 100% natural. De boa 
qualidade, isento de mofo e impureza. A 
embalagem obrigatoriamente deverá 
ser uniforme quanto ao tipo e peso para 
a quantidade total solicitada. Rotulagem 
de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de até 1 kg. 

Validade: Não inferior a 90 (noventa) 
dias, a contar da data de entrega. 

3.844 1.922 7.688 9,73 

06 

Arroz Branco Tipo 1 – longo e fino, de 
boa qualidade, isento de mofo e 
impureza. A embalagem 
obrigatoriamente deverá ser uniforme 
quanto ao tipo e peso para a quantidade 
total solicitada, rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Embalagem: 
Pacote 1 kg. Validade: Não inferior a 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

46.197 23.098,5 92.394 2,39 
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07 

Batata inglesa – lavadas sadias, sem 
danificações físicas. Isentas de 
substâncias terrosas e sujidades, 
08odores e sabores estranhos, em 
prefeitas condições de apresentação. 
Produto com maturação suficiente para 
ser consumido. Embalagem: Pacote de 
até 10 kg. Validade: colheita recente, a 

contar da data de entrega. 

8.310 4.155 16.620 4,01 

08 

Biscoito doce tipo Maisena – Deverão 
ser fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, parasitos, devendo estar em 
perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados os biscoitos ou bolachas mal 
cozidas, queimadas e de caracteres 
organolépticos anormais. Não poderá 
apresentar umidade ou biscoitos 
quebrados (percentual máximo aceito – 
até 10% de biscoitos quebrados). O 
Rótulo deverá estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 400g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

1.723 861,5 3.446 6,18 

09 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker – 
Deverão ser fabricadas a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos, devendo 
estar em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidas, 
queimadas de caracteres 
organolépticos anormais. Não poderá 
apresentar umidade ou biscoitos 
quebrados (percentual máximo aceito – 
até 10% de biscoitos quebrados). O 
Rótulo deverá estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 400g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

10.852 5.426 21.704 5,29 

10 

Biscoitos isentos de glúten – Tipo 
polvilho ou outro. Contendo embalagem 
de polietileno atóxico transparente. 
Rotulagem e produto de acordo com 
especificações contidas na legislação 
vigente. Embalagem: Pacote até 500g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

30 15 60 39,97 

12 

Carne Bovina Moída Congelada – 
(músculo) isenta de cartilagem e nervo, 
sem excesso de gordura, deve 
apresentar odor característico, cor 
variando de vermelho cereja a vermelho 
escuro, acondicionado em embalagem 
integra adequado e resistente sendo de 
0,5 kg em cada pacote, com rotulagem 

20.680 10.340 41.360 8,90 
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especificando o peso, tipo da carne, 
data de fabricação, data de validade, 
endereço e com registro de inspeção 
animal no SIF OU SIE. Não será aceito 
carne cortada na máquina, com odor, 
cor e sabor impróprios ao produto e/ou 
aspecto amolecido, descongelado, 
pegajoso, esverdeado e pardacento. As 
embalagens primárias deverão estar 
devidamente rotuladas de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
até 500g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

13 

Carne Bovina congelada em cubos – 
(tipo acém) isenta de cartilagem e nervo, 
sem excesso de gordura, deve 
apresentar odor característico, cor 
variando de vermelho cereja a vermelho 
escuro, acondicionado em embalagem 
integra adequado e resistente sendo de 
1 kg em cada pacote, com rotulagem 
especificando o peso, tipo da carne, 
data de fabricação, data de validade, 
endereço e com registro de inspeção 
animal no SIF OU SIE. Não será aceito 
carne cortada na máquina, com odor, 
cor e sabor impróprios ao produto e/ou 
aspecto amolecido, descongelado, 
pegajoso, esverdeado e pardacento. As 
embalagens primárias deverão estar 
devidamente rotuladas de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 1 kg. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

20.433 10.216,5 40.866 22,43 

14 

Charque bovino dianteiro: Embalagem 
plástica à vácuo. Acondicionada em 
fardo plástico ou caixa de papelão até 30 
kg. Não deve conter nitrito e nitrato. As 
embalagens primárias deverão estar 
devidamente rotuladas de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 500g ou 1 kg. Validade: Não inferior 

a 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data de entrega. 

5.879 2.939,5 11.758 18,44 

15 

Cenoura – lavadas sadias sem 
danificações físicas e integras. Isentas 
de substâncias terrosas e sujidades 
odores e sabores estranhos e prefeitas 
condições de apresentação. Produto 
com maturação suficiente para ser 
consumido. Embalagem: Pacote de até 
10 kg. Validade: Colheita recente, a 

contar da data de entrega. 

13.037 6.518,5 26.074 3,97 

16 

Cremogema – amido de milho tipo 
cremogema feito matérias primas de 1ª 
qualidade, limpas e isentas de matérias 
terrosas e parasitas, sem umidades. 

91 45,5 182 19,39 
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Deve produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Não devera 
apresenta resíduos ou impurezas bolor 
ou cheiro. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 250g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

17 

Colorau – Obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário, estar 
isento de substâncias estranhas a sua 
composição. Aspecto límpido, cor e odor 
característicos. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Embalagem: 
Pacote até 100g. Validade: Não inferior 

a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega.  

1.272 636 2.544 4,67 

18 

Ervilha em conserva a base de água e 
sal em embalagem de 200g com 
rotulagem do valor nutricional, peso, 
fornecedor e data de fabricação e 
validade. Sem presença de material 
estranho. Embalagem: Pacote até 
200g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

2.794 1.397 5.588 7,58 

19 

Farinha Láctea – enriquecida com 
vitaminas e preparo instantâneo. 
Fabricado a partir de materias primas de 
1ª qualidade com aspecto e cheiro 
característico. Embalagem em potes 
atóxicos de 400g. Embalagem: Lata 
400g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

100 50 200 28,90 

20 

Feijão carioca tipo 1 – Não deverão 
apresentar sujidades, bolor, manchas. 
Acondicionado em fardos plásticos de 
30 kg. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 
de 1 kg. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

19.865 9.932,5 39.730 6,93 

21 

Fubá de milho – produto da moagem do 
grão de milho sã, limpo, isento de 
matéria terrosa e parasitas. Não 
podendo apresenta umidade, 
fermentação. Embalagem com 
rotulagem contendo identificação, 
ingredientes, valor nutricional, data de 
fabricação e validade. Isento de material 
estranho. Embalagem: Pacotes de 
500g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

2.604 1.302 5.208 3,80 

23 

Leite em pó Integral – Deverá estar 
acondicionado em embalagem integra, 
adequada e resistente, com 
identificação do tipo, data de validade e 

35.427 17.713,5 70.854 19,19 
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com registro do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal). Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote até 200g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

24 

Leite zero lactose – Leite UHT, semi-
desnatado para dietas com restrições de 
lactose. Lata de até 400g.  Deverá 
atender todas as especificações 
contidas na legislação vigente para o 
produto. Embalagem: Lata de até 400g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

30 15 60 34,87 

25 

Macarrão espaguete – Não deverá 
apresentar sujidades, bolor, manchas ou 
fragilidade à pressão dos dedos. As 
massas alimentícias ao serem postas na 
água não devem turvá-la antes da 
cocção. Não devem estar fermentadas 
ou rançosas. Pós-cocção a massa não 
poderá apresentar textura ou 
consistência de empapamento. 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

7.987 3.993,5 15.974 3,83 

26 

Macarrão Parafuso – Não deverá 
apresentar sujidades, bolor, manchas ou 
fragilidade à pressão dos dedos. As 
massas alimentícias ao serem postas na 
água não devem turvá-la antes da 
cocção. Não devem estar fermentadas 
ou rançosas. Pós-cocção a massa não 
poderá apresentar textura ou 
consistência de empapamento. 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

8.529 4.264,5 17.058 4,43 

27 

Margarina com Sal – Com teor de 
lipídios entre 50 a 80%, na embalagem 
deverá constar data da fabricação, data 
de validade e número do lote do produto. 
Com Registro no Ministério da 
Agricultura. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pote de 
250g. Validade: Não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data 
de entrega. 

2.065 1.032,5 4.130 6,92 

28 

Massa para sopa tipo concha – Não 
deverá apresentar sujidades, bolor, 
manchas ou fragilidade à pressão dos 
dedos. As massas alimentícias ao serem 
postas na água não devem turvá-la 

8.419 4.209,5 16.838 4,11 



 
 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-004 SEMED) 
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 004/2019) 

 

 

 

 

7 
 

 

 
 
 

 

antes da cocção. Não devem estar 
fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a 
massa não poderá apresentar textura ou 
consistência de empapamento. 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

29 

Molho de Tomate sachê de 340g 
contendo data de fabricação, validade, 
preparado com frutos maduros sãos, 
sem pele e sementes. Dever estar isento 
de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Embalagem: 
Sachê de 340g. Validade: Não inferior a 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

1.010 505 2.020 3,77 

30 

Milho verde em conserva a base de 
água e sal sem conservante em 
embalagem de 200g com rotulagem do 
valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Sem presença 
de material estranho. Embalagem: 
Caixa de 200g. Validade: Não inferior a 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

871 435,5 1.742 7,88 

31 

Milho branco – grãos de boa qualidade 
isentos de mofo e impureza. Rotulagem 
de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacotes 500g. Validade: 

Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

2.517 1.258,5 5.034 5,50 

32 

Óleo de soja Refinado – Obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado 
sanitário, estar isento de substâncias 
estranhas a sua composição. Aspecto 
límpido, cor e odor característicos. 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Garrafa de 500 
ml. Validade: Não inferior a 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

11.617 5.808,5 23.234 3,93 

33 

Peito de frango inteiro congelado de 1º 
qualidade - Embalagem intacta, onde 
deverá constar data da fabricação, 
validade e número do lote do produto. As 
embalagens primárias deverão estar 
devidamente rotuladas de acordo com a 
legislação vigente. Só serão aceitos 
produtos com a comprovação da 
inspeção SIF ou SIE/DIPOA. 
Embalagem: Pacote até 2 kg. Validade: 

Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

15.485 7.742,5 30.970 7,02 

34 

Sardinha em óleo comestível, lata de 
125g com rotulagem do valor nutricional, 
data de fabricação e validade. 
Embalagem integra sem ferrugem, 

5.038 2.519 10.076 22,64 
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abalamentos, estufamento ou 
amassadas. Embalagem: Lata de 125g. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

35 

Sal refinado iodado – Obtido de matéria 
prima vegetal em bom estado sanitário, 
estar isento de substâncias estranhas a 
sua composição. Aspecto límpido, cor e 
odor característicos. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de 1 kg. Validade: 

Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

3.968 1.984 7.936 1,06 

36 

Tempero – Isento de pimenta, contendo 
na sua composição: sal, alho e cebola e 
colorau. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pote de 
300g. Validade: não inferior a 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

2.587 1.293,5 5.174 4,77 

37 

Vinagre de álcool – Obtido de matéria 
prima vegetal em bom estado sanitário, 
estar isento de substâncias estranhas a 
sua composição. Aspecto límpido, cor e 
odor característicos. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: garrafa de 500 ml. 

Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

7.050 3.525 14.100 2,18 

 
Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do sistema 

COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br, contendo o registro 

das licitantes que aceitaram cotar os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS acima pelos preços ora registrados, 

porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, 

com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014.  

 
Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços Órgãos ou Entidades não participantes que porventura 

se interessarem na adesão desta, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador respeitando no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/13 

e demais legislações relativas a Sistema de Registro de Preços. 

 
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data 

da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

 
 As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 9/2019-004, integram esta 

Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 

 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura 

Municipal de Vigia de Nazaré e do Fornecedor Beneficiário.  
 

 
VIGIA DE NAZARÉ-PA, 27 de Maio de 2019. 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
C.N.P.J.  nº  29.517.467/0001-95 

CONTRATANTE 
 

 
R & C MARTINS COMERCIO LTDA 

C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88 
CONTRATADO 

                                                                                 
                                                                                 

R C V R DE OLIVEIRA LTDA 
C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50 

CONTRATADO 
                                                                                 
                                                                                 

A S NAGASE & CIA LTDA 
C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38 

CONTRATADO 
                                                                                 
                                                                                 

G.R.S. EIRELI 
C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83 

CONTRATADO 
                                                                                 
                                                                                 

SUPER VENDAS COMERCIO LTDA 
C.N.P.J. nº 17.949.776/0001-55 

CONTRATADO 
                                                                                 
                                                                                 

IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI 
C.N.P.J. nº 20.889.946/0001-68 

CONTRATADO 
                                                                                 
                                                                                 

F R RODRIGUES MARTINS EIRELI 
C.N.P.J. nº 29.737.361/0001-05 

CONTRATADO 

 
TESTEMUNHAS: 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20191524 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA DE 
NAZARÉ  e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na 
modalidade PREGÃO Nº 9/2019-004 SEMED. 

 
  

Empresa: R &  C  MARTINS  COMERCIO  LTDA;  C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88, estabelecida à AV BARAO DO RIO BRANCO,1852,A, 

CENTRO,Castanhal PA, (91)  98895-2988,  representada  neste  ato pelo Sr(a). CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARTINS, C.P.F. nº 

443.248.712-72,R.G. nº 2347407 SSP PA.                                                                                                          

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001  ACHOCOLATADO EM PÓ.                                     QUILO             2,816.00             5,250        14.784,00 

        Embalagem primária: saco  de polietileno, acondicionado 

        em caixa de   papelão   com   total  de  10kg.  Valores 

        nutricionais e rotulagem  de  acordo  com  a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de  200g ou 400g. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       14.784,00 

  

  

Empresa: A S NAGASE & CIA LTDA; C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, estabelecida à Av. Pedro Alvares Cabral, 834 B, Marambaia, 

Belém PA, (91) 3243-0111,  representada neste ato pelo Sr(a). ALEXEI SEISHI NAGASE, C.P.F. nº 263.868.872-04, R.G. nº 1329928 

2VIA SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00002  AÇAI PASTEURIZADO CONGELADO EM POLPA DO TIPO MÉDIO      QUILO            18,144.00            12,860       233.331,84 

        AÇAÍ pasteurizado congelado  em  polpa  do  tipo médio. 

        Deverá ser fabricado com matéria prima de 1ª qualidade. 

        Embalagem de 1Kg    com    rotulagem   contendo   valor 

        nutricional de acordo  com  a  legislação  vigente. Não 

        serão aceitos produtos  com  adição  de  água, conforme 

        resolução CNNPA nº12,   de  1978.  A  embalagem  deverá 

        conter a identificação   do  produto,  peso,  marca  do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Embalagem: Pacote de  1Kg.  Validade não inferior a 180 

        (cento e oitenta)dias, a contar da data de entrega.  

    

 00010  BISCOITO ISENTO DE GLÚTEN                               QUILO                30.00            39,970         1.199,10 

        BISCOITO ISENTO DE  GLÚTEN  -  Tipo  polvilho ou outro. 

        Contendo embalagem de polietileno atóxico transparente. 

        Rotulagem e produto   de   acordo   com  especificações 

        contidas na legislação  vigente.  Embalagem: Pacote até 

        500g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.      

                 

 00031  MILHO BRANCO .                                          QUILO             2,517.00             5,500        13.843,50 

        Grãos de boa  qualidade  isentos  de  mofo  e impureza. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      248.374,44 

  

  

Empresa: SUPER VENDAS  COMERCIO  LTDA; C.N.P.J. nº 17.949.776/0001-55, estabelecida à RUA QUINTA DO TAPANÃ, 275-B, TAPANÃ, 

Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). INGRID PITMAN FARIAS, C.P.F. nº 021.856.682-42, R.G. nº 6430868 SSP PA.                   

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00003  AÇUCAR EXTRA TRITURADO                                  QUILO            48,319.00             1,990        96.154,81 

        AÇUCAR EXTRA TRITURADO-     Produto    processado    da 

        cana-de-açúcar com moagem  extra  triturada.  Não  deve 

        apresentar sujidade, umidade,     bolor,     rendimento 
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        insatisfatório, coloração e     misturas     e     peso 

        insatisfatório. Rotulagem de  acordo  com  a legislação 

        vigente. Embalagem: Pacote  1kg. Validade: Não inferior 

        a 180 (cento  e  oitenta)  dias,  a  contar  da data de 

        entrega.                                                

 

 00006  ARROZ BRANCO TIPO 1                                     QUILO            46,197.00             2,390       110.410,83 

        Longo e fino,  de  boa  qualidade,  isento  de  mofo  e 

        impureza. A embalagem   obrigatoriamente   deverá   ser 

        uniforme quanto ao  tipo e peso para a quantidade total 

        solicitada, rotulagem de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.   

                                           

 00008  BISCOITO DOCE TIPO MAISENA                              QUILO             1,723.00             6,180        10.648,14 

        BISCOITO DOCE TIPO  MAISENA-  Deverão  ser fabricados a 

        partir de matérias  primas  sãs  e  limpas,  isentas de 

        matéria terrosa, parasitos,  devendo  estar em perfeito 

        estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos ou 

        bolachas mal cozidas,   queimadas   e   de   caracteres 

        organolépticos anormais. Não  poderá apresentar umidade 

        ou biscoitos quebrados  (percentual máximo aceito - até 

        10% de biscoitos  quebrados).  O rótulo deverá estar de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: Pacote de 

        400g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                     

 00009  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER                     QUILO            10,852.00             5,290        57.407,08 

        Deverão ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos   ou   bolachas   mal  cozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega. 

                              

 00013  CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS                         QUILO            20,433.00            22,430       458.312,19 

        CARNE BOVINA CONGELADA  EM CUBOS -(tipo acém) Isenta de 

        cartilagem e nervo,   sem   excesso  de  gordura,  deve 

        apresentar odor característico,    cor    variando   de 

        vermelho cereja a  vermelho  escuro,  acondicionado  em 

        embalagem integra adequado e resistente sendo de 1kg em 

        cada pacote, com  rotulagem  especificando o peso, tipo 

        da carne, data   de   fabricação,   data  de  validade, 

        endereço e com  registro  de  inspeção animal no SIF OU 

        SIE. Não será  aceito  carne  cortada  na  máquina, com 

        odor, cor e  sabor  impróprios  ao produto e/ou aspecto 

        amolecido, descongelado, pegajoso,     esverdeado     e 

        pardacento. As embalagens   primárias   deverão   estar 

        devidamente rotuladas de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.    

                                          

 00018  ERVILHA                                                 QUILO             2,794.00             7,580        21.178,52 

        ERVILHA EM CONSERVA  a  base de água e sal em embalagem 

        de 200g com   rotulagem  do  valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor e data   de   fabricação   e  validade.  Sem 

        presença de material  estranho.  Embalagem:  Pacote até 

        200g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00020  FEIJÃO CARIOCA TIPO 1                               QUILO            19,865.00             6,930       137.664,45 

        Não deverão apresentar   sujidades,   bolor,   manchas. 

        Acondicionado em fardos  plásticos  de 30 kg. Rotulagem 

        de acordo com  a  legislação vigente. Embalagem: pacote 

        de 1kg. Validade:  não inferior a 180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                      

 00028  MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA                             QUILO             8,419.00             4,110        34.602,09 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 



 
 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-004 SEMED) 
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 004/2019) 

 

 

 

 

12 
 

 

 
 
 

 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.   

                             

 00029  MOLHO DE TOMATE SACHÊ DE 340G                           QUILO             1,010.00             3,770         3.807,70 

        MOLHO DE TOMATE   SACHÊ   DE   340G  contendo  data  de 

        fabricação, validade, preparado   com   frutos  maduros 

        sãos, sem pele   e   sementes.  Deve  estar  isento  de 

        fermentação e não   indicar  processamento  defeituoso. 

        Embalagem: Sachê de  340g. Validade: Não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

    

 00030  MILHO VERDE EM CONSERVA                                 QUILO               871.00             7,880         6.863,48 

        MILHO VERDE EM  CONSERVA  a  base  de  água  e  sal sem 

        conservante, em embalagem  de  200g  com  rotulagem  do 

        valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

        e validade. Sem    presença   de   material   estranho. 

        Embalagem: Caixa de  200g. Validade: Não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

    

 00032  ÓLEO DE SOJA REFINADO.                                  LITRO            11,617.00             3,930        45.654,81 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.   

                                           

 00034  SARDINHA EM LATA 125G                                   UNIDADE           5,038.00            22,640       114.060,32 

        Sardinha em óleo comestível, lata de 125g com rotulagem 

        do valor nutricional,  data  de  fabricação e validade. 

        Embalagem íntegra sem       ferrugem,      abalamentos, 

        estufamento ou amassados.   Embalagem:  Lata  de  125g. 

        Validade: Não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.   

                            

 00037  VINAGRE DE ÁLCOOL .                                     LITRO             7,050.00             2,180        15.369,00 

        Vinagre de álcool  - Obtido de matéria prima vegetal em 

        bom estado sanitário,   estar   isento  de  substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$    1.112.133,42 

  

  

Empresa: IDEAL COMERCIO  DE  GENEROS  ALIMENTICIOS EIRELI; C.N.P.J. nº 20.889.946/0001-68, estabelecida à PASSAGEM NOSSA 

SENHORA APARECIDA, 351, CASTANHEIRA,  Belém  PA,  (91) 3085-6659, representada neste ato pelo Sr(a). BRAULINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR,C.P.F. nº 734.047.992-91, R.G. nº 4343155 PCII PA.                                                                               

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00004  ADOÇANTE DIETÉTICO.                                     LITRO                10.00             5,960            59,60 

        À base de  edulcorante  natural,  líquido transparente. 

        Acondicionado em embalagem  resistente  atóxica. Deverá 

        atender todas as  especificações contidas na legislação 

        vigente para o  produto.  Embalagem:  frasco até 100ml. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.  

                             

 00015  CENOURA                                                 QUILO            13,037.00             3,970        51.756,89 

        CENOURA - lavadas  sadias  sem  danificações  físicas e 

        integras. Isentas de  substâncias  terrosas e sujidades 

        odores e sabores  estranhos  e  perfeitas  condições de 

        apresentação. Produto com maturação suficiente para ser 

        consumido. Embalagem: Pacote  de  até  10kg.  Validade: 

        Colheita recente, a contar da data de entrega.  

         

 00016  CREMOGEMA                                               QUILO                91.00            19,390         1.764,49 

        Amido de milho  tipo cremogema feito matérias primas de 

        1ª qualidade, limpas  e  isentas de matérias terrosas e 

        parasitas, sem umidades.    Deve    produzir    ligeira 

        crepitação quando comprimido entre os dedos. Não devera 
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        apresenta resíduos ou   impurezas   bolor   ou  cheiro. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 250g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

   

 00017  COLORAU                                                  QUILO             1,272.00             4,670         5.940,24 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   até  100g.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega. 

                                             

 00019  FARINHA LÁCTEA                                          QUILO               100.00            28,900         2.890,00 

        Farinha láctea- enriquecida  com  vitaminas  e  preparo 

        instantâneo. Fabricado a  partir  de matérias primas de 

        1ª qualidade com   aspecto   e  cheiro  característico. 

        Embalagem em potes  atóxicos  de  400g. Embalagem: Lata 

        400g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                     

 00023  LEITE EM PÓ INTEGRAL .                                  QUILO            35,427.00            19,190       679.844,13 

        Deverá estar acondicionado    em   embalagem   integra, 

        adequada e resistente,  com identificação do tipo, data 

        de validade e  com registro do SIF (Serviço de Inspeção 

        Federal). Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

        Embalagem: pacote de até 200g. Validade: não inferior a 

        180 (cento e   oitenta)  dias,  a  contar  da  data  de 

        entrega.    

                                             

 00024  LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE                                QUILO                30.00            34,870         1.046,10 

        LEITE ZERO LACTOSE-   Leite  UHT,  semi-desnatado  para 

        dietas com restrições  de  lactose.  Lata  de até 400g. 

        Deverá atender todas   as  especificações  contidas  na 

        legislação vigente para  o  produto. Embalagem: Lata de 

        até 400g. Validade:   não   inferior  a  180  (cento  e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

            

 00025  MACARRÃO ESPAGUETE .                                    QUILO             7,987.00             3,830        30.590,21 

        Macarrão espaguete -  Não  deverá apresentar sujidades, 

        bolor, manchas ou  fragilidade  à pressão dos dedos. As 

        massas alimentícias ao  serem  postas na água não devem 

        turvá-la antes da  cocção.  Não devem estar fermentadas 

        ou rançosas. Pós-cocção  a  massa não poderá apresentar 

        textura ou consistência  de  empapamento.  Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        500g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      773.891,66 

  

  

Empresa: R C  V R DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, estabelecida à TV WE-64 (CIDADE NOVA VI),Nº442, CIDADE 

NOVA, Ananindeua PA, (91)  3263-9096,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  RENY  CAROLINA  VELASCO  ROCHA  DE  OLIVEIRA, 

C.P.F. nº 001.676.292-47, R.G. nº 6035976 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                               UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

  

 00005  ALHO A GRANEL                                           QUILO             3,844.00             9,730        37.402,12 

        ALHO A GRANEL  - 100% natural. De boa qualidade, isento 

        de mofo e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá 

        ser uniforme quanto  ao  tipo  e peso para a quantidade 

        total solicitada, de  até 1 kg. Rotulagem de acordo com 

        a legislação vigente.  O  prazo  de validade deve estar 

        claramente expresso na  embalagem,  e  não  deverá  ser 

        inferior a 90 dias, a contar da data de entrega. 

        

 00012  CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA-MÚSCULO                    QUILO            20,680.00             8,900       184.052,00 

        CARNE BOVINA MOÍDA   CONGELADA-   (músculo)  Isenta  de 

        cartilagem e nervo,   sem   excesso  de  gordura,  deve 

        apresentar odor característico,    cor    variando   de 

        vermelho cereja a  vermelho  escuro,  acondicionado  em 

        embalagem integra adequado  e resistente sendo de 0,5kg 

        em cada pacote,  com  rotulagem  especificando  o peso, 

        tipo da carne,  data  de  fabricação, data de validade, 

        endereço e com  registro  de  inspeção animal no SIF OU 

        SIE. Não será  aceito  carne  cortada  na  máquina, com 
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        odor, cor e  sabor  impróprios  ao produto e/ou aspecto 

        amolecido, descongelado, pegajoso,     esverdeado     e 

        pardacento. As embalagens   primárias   deverão   estar 

        devidamente rotuladas de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   até  500g.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.        

                                      

 00021  FUBÁ DE MILHO                                           QUILO             2,604.00             3,800         9.895,20 

        Produto da moagem dos grãos de milho, sã, limpo, isento 

        de matérias terrosas    e    parasitas.   Não   podendo 

        apresentar umidade, fermentação.      Embalagem     com 

        rotulagem contendo identificação,  ingredientes,  valor 

        nutricional, data de  fabricação  e validade. Isento de 

        material estranho. Embalagem:    pacotes    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.  

                             

 00026  MACARRÃO TIPO PARAFUSO.                                 QUILO             8,529.00             4,430        37.783,47 

        MACARRÃO TIPO PARAFUSO    -   Não   deverá   apresentar 

        sujidades, bolor, manchas  ou fragilidade à pressão dos 

        dedos. As massas  alimentícias  ao serem postas na água 

        não devem turvá-la  antes  da  cocção.  Não devem estar 

        fermentadas ou rançosas.  Pós-cocção a massa não poderá 

        apresentar textura ou   consistência   de  empapamento. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: Pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta)  dias,  a  contar da data de entrega. 

        não devem com  sêmola.  Embalagem  primária:  embalagem 

        apropriada de 500g.  O  prazo  de  validade  deve estar 

        claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser 

        de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega.      

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      269.132,79 

  

  

Empresa: F R  RODRIGUES  MARTINS  EIRELI;  C.N.P.J.  nº 29.737.361/0001-05, estabelecida à PASSAGE NOSSA SENHORA APARECIDA, 

160,CASTANHEIRA, Belém PA,  (91)  3222-2222,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  FÁBIO  ROGÉRIO  RODRIGUES  MARTINS,  

C.P.F. nº 636.468.542-00, R.G. nº 3250199 SSP PA.                                                                                          

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00007  BATATA INGLESA                                           QUILO             8,310.00             4,010        33.323,10 

        Lavadas sadias sem  danificações  físicas.  Isentas  de 

        substâncias terrosas e   sujidades,  odores  e  sabores 

        estranhos e perfeitas    condições   de   apresentação. 

        Produto com maturação  suficiente  para  ser consumido. 

        Embalagem: pacote de   até   10kg.  Validade:  colheita 

        recente, a contar da data de entrega.   

                  

 00014  CHARQUE BOVINO DIANTEIRO .                              QUILO             5,879.00            18,440       108.408,76 

        Embalagem plástica à   vácuo.  Acondicionada  em  fardo 

        plástico ou caixa de papelão até 30 kg. Não deve conter 

        nitrito e nitrato.   As  embalagens  primárias  deverão 

        estar devidamente rotuladas  de acordo com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de  500g  ou 1kg. Validade: 

        não inferior a  120  (cento  e vinte) dias, a contar da 

        data de entrega. 

                                        

 00027  MARGARINA COM SAL                                       QUILO             2,065.00             6,920        14.289,80 

        MARGARINA COM SAL  -  com  teor  de lipídios entre 50 a 

        80%, na embalagem  deverá  constar  data  da fabricação 

        data de validade  e  número  do  lote  do  produto. Com 

        registo no Ministério   da  Agricultura.  Rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem:  Pote de 

        250g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                     

 00035  SAL REFINADO IODADO                                     QUILO             3,968.00             1,060         4.206,08 

        SAL REFINADO IODADO  -  Obtido de matéria prima vegetal 

        em bom estado  sanitário,  estar  isento de substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: Pacote   de   1kg.   Validade:  Não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      160.227,74 
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Empresa: G.R.S. EIRELI;  C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83, estabelecida à Av. Presidente Vargas, 3685 anexo A, Ianetama, 

Castanhal PA, (91) 98052-1502,  representada  neste  ato pelo Sr(a). GABRIEL RAMOS DA SILVA, C.P.F. nº 846.062.152-91, R.G. 

nº 5067272 SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00033  PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ø QULIDADE        QUILO            15,485.00             7,020       108.704,70 

        PEITO DE FRANGO  INTEIRO  CONGELADO  DE  1ª  QUALIDADE- 

        Embalagem intacta, onde    deverá   constar   data   da 

        fabricação, validade e  número  do  lote do produto. As 

        embalagens primárias deverão      estar     devidamente 

        rotuladas de acordo  com a legislação vigente. Só serão 

        aceitos produtos com  a  comprovação da inspeção SIF ou 

        SIE/DIPOA. Embalagem: pacote  até  2kg.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.  

                                            

 00036  Tempero - Isento de pimenta                             QUILO             2,587.00             4,770        12.339,99 

        Tempero - Isento    de   pimenta,   contendo   na   sua 

        composição: sal, alho  e cebola e colorau. Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem:  pote de 

        300g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      121.044,69 
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