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ATA DE sESSÃo púauca pann APRESENTAÇÃo Do
RESULTADO DAS AMOSTRAS, ]UIGANIENTO DA
HABILITAÇÃO E RESULTADo FINAL Do CERIAÍ\4E,
REFERENTE Ao pREGÃo pRESENcTAL No or/2020

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se
o Pregoeiro e respectava equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 391/2019, para
proceder a continuidade dos trabalhos referentes ao pregão presencial na oi/zO2O, o
qual tem por objeto a contratação de empresa visando a aquisição e o íornecimento
parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do
Ensino Fundamental, AEE, Pre Escolar, Creche, 14ais Educação e EJA, conforme
especificações do anexo I do Edital.
Aberta a sessão constatou-se a presença dos representantes das emprosas J.BRASIL
coMÉcro DE ALTMENTos LTDA e uÁirno coMÉRcro e orsrnraÚrçÃo rrnelr.
Inicialmente, o pregoeiro apresentou o relatório de análise das amostras, cxpedido peta
responsável tecnica do Município; destaque-se que o referido relatório fora enviado aos
participantes via e-mail, no dia 31/01/2020, através dos endereços a saber:

r DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - ME: dari.aracajuCôouttook.com;
o I.BRASIL COMECIO DE ALIMENTOS-LTDA: j brasildistribu iàora @ bol. com. br;

MAXIIVIO COMERCIO E DISTRIBUIÇA O EIRELI: maximopa pe l@q ma il. com ;e. DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP: dianjucontato@hotmail.com.
Isto posto, destacou-se que os itens 10, 13 e 39 foram reprovados na análise, tendo em
vista que não atendiam as especificações dispostas no anexo I (termo de reíerência) ou
não foram entregues, conforme consta no relatório apresentado pela nut!-icionista do
l4unicípio, devidamente fundamentado, e, parte intêgrante deste processo.
Finda a etapa de classificação das propostas, foram abertos os envelopes contendc os
documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos apresentados,
identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocatórro,
estanclo, desta forma, as participantes habtlitadas. Após aclanração dos vencedort:s,
foram dadas vistas à documentação por todos os presentes. Em seguida, irâo havenct,.r
manifesta o dos presentes, o pregoeíro proclamou o seguinte_: _-

DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI

PRO DUTO UNID MARCA QTD. UNiT
a$)Amido de milho

(embalagem com 2009) -
produto amiláceo extra ído
de partes comestíveis de
cereais. Deverá constar na
embalagem, de forma
legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Entregar em ca ixa de
papelão, fechadas com fita
adesiva, com 12 u n idades

rocambole
com 509) -
de goiabada.

6 Unid Prontu 500 1,9 5 97 5,00
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Produto de confeita ria
obtido por cocção adequada
de massa preparada. O
produto assado prepa rado
à base de farinha de trigo
(a farinha de trigo a ser
utilizada como matéria-
prima na fabricação do bolo
deverá atender ao
estabelecido na legislação
resolução tdc 344/02) ou
amido de milho, açúca r,
fermento químico ou
biológico, podendo conter
leite, ovos/ manteiga,
gordura e outras
substâncias alimentícias
que caracterizam o
produto, Deverá ser
entregue em embalagem
individual em sacos
plásticos de polipropileno
lacrado, com peso de 50
g ramas a unidade. Deverá
conter na embalagem a
devida identificação do
produto com a composição
nutricional, assim como
data de fabricaÇão e
validade. Prazo de validade
de no mínimo 15 dias a
partir da data de fabricação
em temperatura ambiente.
o produto deverá ser
transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.

4.00025

Colorífico em pó
(embalagem com 1009) -
deve ser constituído pela
mistura de fubá ou farinha
de mandioca, com urucum
em pó ou extrato oleoso de
urucum adicionado ou não
de sal e óleo vegetal.
Deverá ser acondicionado
em saco de polietileno
tra nspa rente,
hermeticamente fechado na
horizontal e na vertical com
peso líquido de 1009. Deve
constar no rótulo ou

Unid Coringa o ,47
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impresso na embalagem os
dados do fabricante, data
de fabricação, e com prazo
de validade no recebimento
correspondente a no
mínimo 06 meses a partir
da data de fa bricação.
Entregar em fa rdo de
polietileno reforçado e bem
fechado com peso líquido e
01 a10 k
Cominho em pó
(embalagem com 1009 ).
Deve ser constituído pela
mistura de fubá de milho,
sal, cominho, pimenta do
reino e corante de
caramelo. Deverá ser
acondicionado em saco de
polietileno tra nspa rente,
hermeticamente fechado na
horizontal e na vertical com
peso líquido de 1009.
Deverá constar no rótulo ou
impresso na embalagem os
dados do fabricante, data
de fabricação, e com prazo
de validade no recebimento
correspondente a no
mínimo 06 meses a partir
da data de fa bricação.
Entregar em fa rdo de
polietileno reforçado e bem
fechado com peso líquido e
01 a10 k
Margarana vegetal com sal
cremosa refrigerada
(embalagem com 2509) -

produzida exclusivamente
de gordura vegetal, com
adição de sal, em potes de
polipropileno, resistentes,
que garantam a integ ridade
do produto até o momento
do consumo, com peso
líquido de Z5Og. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedê ncia,
informação n utriciona l,

do lote, data de

Dona Cla ra

Unid Primor 2.500

3.000 0,66 1.980,00

1-,57 3.925,00
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53

de entre a.
Néctar de fruta pronto para
beber sabores va riados
(latro) - suco de fruta
líquido, tipo nécta r,
composto por polpa de
fruta, água, açúca r,
acidulante ácido cítrico e
aroma natural. Bebida não
fermentada, não
gaseificada, não
concentrada e não diluída,
destinada ao consumo,
obtida da fruta madura e
sã, ou parte do vegetal de
origem, por processamento
tecnológico adequado,
submetida a trata mento
que assegure a sua
apresentação e
conservação até o
momento do consumo.
Sabores: uva, acerola,
caju, manga, goiaba,
abacaxi, maracujá,
pêssego. Características do
produto: não poderá conter
substâncias estranhas à

fruta ou parte do vegetal
de sua origem; poderá ser
ad icionado açúcar na
quantidade máxima fixada
para cada tipo de suco,
observado o percentua I

máximo de 10olo (dez por
cento) em peso, calculado
em g ramas de açúcar/1009
suco. Não será permitida a

associação de açúcares e
edulcorantes hipocalóricos
elou não-calóricos na
fabricação do suco. Deverá
atender aos seg u intes
req u isitos: normalidade dos
caracteres orga nolépticos
próprios da sua natu reza,

idade e q ua ntid

Ma ratá 1.500L 902
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produto e nú mero do
registro. o produto deverá
a presenta r validade mínima
de 01 ano a partir da data

4.3 50,00
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sua natureza, ausência de
elementos estranhos, de
indícios de alterações e de
microrganismos
patogênicos, ausência de
substâncias nocivas,
observado o disposto no
decreto no 3510, de 16 de
junho de 2000, da ANVISA,
e leg islação sobre aditivos.
Ca racterísticas
microscópicas: ausência de
sujidades, parasitas e
larvas. Prazo de validade:
prazo de validade mínimo
de 12 meses à partir da
data de fabricação.
Rotulagem: seguir a
resolução n" 259, de 20 de
setembro de 2002, da
secretaria de vigilância
sanitária do ministério da
saúde (aprova o
regulamento técnico sobre
rotulagem de alimentos
embalados). Transporte: o
produto deverá ser
transportado de tal forma
que não prejudique a sua
embalagem e que atenda
às recomendações
hig iên ico-sa n itá rias em

OT

PRODUTO

valor total da licita nte
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

MARCA QTD. UNIT.
(R$)

47 .910,00

V. TOTAL
(R$)

\

N
1,75

r

UNID

4

Adoçante d ietético
a rtificial líquido,
embalagem de 100m1, a
base de sucralose, saca rina
sódica ou ciclamato de
sódio, frascos de polietileno
atóx ico. A embalagem
deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutriciona l,
número de lote, q ua ntidade
do produto, número de
reqistro. Deverá a presenta r

Unid lYa ratá 20 3 5,00
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5

Alho nacional médio de la
qualidade - de boa
qualidade, compacto e
firme, sem danos sérios,
apresentando tamanho
médio/grande e
conformação uniforme,
devendo ser bem
desenvolvido, isento de
sujidades, parasitos e
materiais estran hos.
Entregar em caixa de
papelão, com abas
superiores e inferiores
lacradas com fita adesiva
plastificada, contendo de
10 a 30 kq.
Arroz integral tipo 01
(embalagem com 0lkg) -

longo, fino, tipo 1, isento
de sujidades e materiais
estranhos. Deve ser de
procedência nacional. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutriciona is,
nú mero de lote, quantidade
do produto. Deverá ser
entregue em embalagens
de 1kg e a presenta r
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega. o produto d everá
ser transportado de acord o
com as normas técnicas da
ANVISA,

Kg

Kg

11

Batata inglesa média de 1a
qualidade -legume in
natura, tamanho grande ou
médio, sem lesões de
origem física ou mecânica,
não deve a presenta r
rachaduras ou cortes na
casca, livre de
enfermidades, isenta de

validade mínima de 10
(dez) meses a partir da
data de entrega. o produto
deverá ser transportado de
acordo com as normas
técnicas da ANVISA

In natu ra 500 13,95

Urbano 30 3, 19

6.97 s,00

9 5,70

7,97 I 11.820,00

r
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DrvrsÃo DE LICTTAçÕES E CONTRATOS

lo

partes pútridas, uniforme,
inteira, firmes e com brilho,
sem corpos estranhos ou
terra aderida à su perfície
externa. Com tamanho
uniforme, devendo ser
graúda. O produto deve rá
ser transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em sacos
de até 50 k
Biscoito salgado tipo cream
cracker integral
(embalagem com 4009) - o
produto deverá conter
farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico,
fibra de trigo ou farelo de
trigo, açúcar, gord u ra
vegetal, soro de leite em
pó, emulsificante lecitina de
soja, amido de milho, sal
refinado, fermento
biológ ico e fermento
químico, bicarbonato de
sódio e extrato de malte. O
produto contém g lúten.
Deverá ser acond icionado
em saco plástico
transparente fechado
hermeticamente. Deverá
constar impresso na
embalagem, de forma
legível, a compôsição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e o prazo de
validade no recebimento
correspondente at no
mínimo, 06 meses a partir
da data de fa bricação.
Entregar em caixa de
papelão, fechadas com frta
adesiva, com 20 pacotes de
4009. Deverá consta r
impresso na embalagem,
de forma legível, a
composição, os dados do
fabricante, data de
fabricaçãoeoprazode
validade no recebimento
correspondente at no

Pct Delite

mínimo, 06 meses a artir

3 50
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Levelogo

Farinha de mandioca,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a macaxeira. Grossa, seca,
branca, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
parasitas e livre da
umidade e fragmentos
estranhos acondicionada
em pacotes de 1 kq.

Kg30

Farinha de trigo sem
fermento (embalagem com
01kq ). En riq uecida com
ácido fólico e ferro. Deverá
ser acondicionada em saco
plástico de polietileno
transparente, fechado
hermeticamente, com peso
líquido de 01k9. Deve
constar na embalagem, de
forma legível a composição,
os dados do fabricante, a

data de fabricação e Prazo
de validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 1/3 do prazo total
de validade. Entregar em
fardo de polietileno
transparente reforçado,
bem fechado, com peso
líquido de 10 kg.

Dona ClaraKg

Costa Sul

da data de fa brica ao.

Filé de merluza congelado
(embalagem 05 a 10kg) -
filé de peixe é a parte
comestível obtida através
do fatiamento paralelo à
espinha dorsal do peixe
fresco, sem a presença de
ossos. Tipo file de peixe
merluza, cortes congelados,
íntegros, limpos,
eviscerados, manipulado
sob rí9 idas condições de
higiene, livres de espinhas,
pele, cartilagem e resíduos
de vísceras. O prod uto
deverá apresentar-se com
todo o frescor da matéria
prima conven ientemente
conservada; deverá estar

500 2

150

400

1.050,00

373,50

01

31

34

2 49

\

Kg 20,00 8.000,00

r 8

isento de toda e qualquer
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

evidência de decomposição,
manchas, coloração d istinta
à normal para a espécie
considerada. Deverá
apresentar odor, sabor, cor
e textura característico do
produto. Deverá seguir os
padrões que estabelece a
risspoa / portaria mapa no
185 de 13/05/1"997. O
produto deverá ser
transportado em veículos
isotérmicos ou em ca ixas
de isopor, de acordo com
as normas técnicas da
ANVISA. Deverá constar
impresso no rótulo do
produto, de forma legível,
data de empacotamento,
prazo de validade, no do
registro do ó rgão
fiscalizador, no do lote,
data de validade de no
mínimo 03 meses a contar
da data de entrega do

rod uto

Nestogenio 20 i 18,90 3 78,00

Fórmula infantil balanceada
indicada para lactentes de
6 a 12 meses (lata com
400q) - leite modificado,
em pó, indicada para a
alimentação de lactentes a

partir do sexto mês de
vida, á base de leite de
vaca, contendo caseína,
lactoalbumina ou
concentrado de proteína do
soro, gordura láctea e/ou
óleo vegetal, maltodextrina
e/ou lactose, vitaminas e
sais minerais, isenta de
sacarose com segmento
probiótico acondicionado
em recipiente ínteg ro,

hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá consta r
externamente, os dados de
id entificação e procedência,
informações nutriciona is,

de lote, data de

Unid

ua ntidade do

resistente, vedado

nu mero
validade

36
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produto, número de
registro e normas de codex
alimentarius para fórmulas
destinadas a lactentes-
faoloms. O produto deverá
apresenta r validade mínima
de 12 meses a partir da
data fa brica o.
Leite em pó desnatado
(embalagem com 2009) -

embalado em saco poliéster
metalizado atóxico,
resistente, hermeticamente
vedado, com peso líquido
de 2009. Deve ter aspecto
de pó uniforme sem
grumos, não conter
substâncias estra n has
macro e m icroscopica mente
visíveis; cor branco
amarelado; odor e sabor
agradáveis, não rançoso,
semelhante ao leite fluido.
A embalagem deve rá
conter externamente os
dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de
lote, quantidade do
produto. Validade mínima
de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega. O
produto deverá ser
transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.

Camponesa 30

In natu ra

7 ,49 i 224,70 
|

4.000 3,44 13.920,00

Unid40

Kg43

Maçã média de 1a
qualidade - as frutas
próprias para o consumo
devem ser de vegeta is
genuínos sãos. As frutas
deverão ser a p resentadas
dentro dos padrões de
exigências da ANVISA.
Quanto ao aspecto deve ter
atingido o grau máximo de
tamanho, ser fresca
apresentar g rau de
maturação que lhe permita
suportar a manipulação,
não conter sujidades ou
corpos estranhos, não estar

l()

\

V
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49

da n ificada por qualquer
lesão física ou química,
estar isenta de umidade e
insetos. Dêvêrão ser
apresentados dentro dos
padrões de exigências da
ANVISA. Entregar em caixa
de papelão, com abas
superiores e inferiores
lacradas com fita adesiva
plastificada, contendo de
10a30k
Macarrão tipo espag uete
integral (embalagem com
5009) - massa produzida
com farinha de trigo
integral isenta de
sujidades, cor, cheiro e
sabor próprios. Emba lado
em saco de polietileno
tra nsparente,
hermeticamente fechado,
Rotulagem contendo
informações dos
ingredientes, composição
n utricional, data de
fabricação e prazo de
validade de no mínimo oito
meses, a partir da data de
fabricação. O produto
deverá ser transportado de
acordo com as normas
técnicas da ANVISA.
Malho para mungunzá,
classe amarela
despeliculada, tipo i

(embalagem com 5009) -
tipo1, milho seco
processado em grãos crus,
inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos,
cor, cheiro e sabor próprio,
livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou
vegetais. Acondicionado em
saco plástico de
polipropileno, tra nspa re nte,
hermeticamente fechado.
Contendo no rótulo data de
fabricação, validad
número do lote

Unid 30

Unid Dona Clara 300

3,49 704,70

\

,ü
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informação n utricional. A
embalagem deve conter
validade mínima de 06
meses. O produto deverá
ser transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.

Valor total da licitante

U NIT
(B$)

3,0

V. TOTAL
(R$ )

9.090,00

J.ARASI L COI.,IÉCTO DE ALIMENTOS LTDA

PRO DUTO 14ARCA QTD

Ma ratá 3 000 31

3,t7 2.496,0o

UNlD,ITEIV

Achocolatado em
instantâneo (embalagem
com 4OO gramas) - solÚvel,
obtido pela mistura do

açúcar, ma ltodextrina, leite
em pó e/ou soro.
Constituído de pó fino e

homogêneo, isento de soja
ou farinha, sujidades e

materiais estranhos,
ad mitindo teor de umidade

Acondicionado em pacote
de polietileno, recipiente de
polietileno ou de folha de
flandres, ínteg ro,
resistente, vedado
hermeticamente e limPo,
contendo 4009 de Peso
líquido. A embalagem
deverá co nter
externamente os dados de
identificação e procedê ncia,
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 pa rtir da

Cereal à base de leite tiPo
farinha láctea. (Embalagem
com 2309) - alimento à

base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, amido,
sais minerais, vitaminas,

data de entre a,

sal e aveia acondicionado

3o/o.demaxrma

cacau em pó solúvel,

pó

2 Unid Ma ratá 800

43.571 ,60

\

N

Pct
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em recipiente de folha de
flandres, ínteg ro,
resistente, vedado
hermeticamente e limPo,
de peso líquido. Deverá ser
apresentado em
embalagem plástica não
tra nspa rente,
hermeticamente fechada,
livre de impurezas, com
peso líquido de 230
g ra mas. Deverá constar no
rótulo ou impresso na
embalagem as informações
nutricionais, os dados do
fabricante, data de
fabricação e Prazo de
validade, o qual deverá ser
no recebimento
correspondente a no
mínimo 06 meses a Partir
da data de fabricação,
Entregar em caixa de
papelão ondulada,
contendo 12 unidades com
2309, fechada com fita
adesiva lastificada.
Açúcar cristal (embalagem
com O1 kg) - obtido de
cana de açúcar, com
aspecto, cor, cheiro
próprio, sabor doce, sem
umidade,
fermentação,
suj id ades,
materiais

ise nto
sem

de
parasitas,

detritos
vegetais.
sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados
contendo 01 kq,
acondicionados em fa rdos
lacrados. A embalagem
deverá co nter
externamente os dados de
identificação, Procedência,
informações n utricionais,
número de lote, data de
validade e quantidade do
produto. O Prazo de
validade no recebimento

Kg Pin h e iro

terrosos
animais
Embalado

e
ou
em

1,74 8.700,00

J

l,l

W

deve ser corres ondente al

\

5. O0o
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Kg

Arroz bra nco
polid o/ be n eficia d o tiPo 1

(embalagem com 1 kg) -

cor branco, longo, fino,
sem sujidades, Pa rasitas,
larvas, bolores. Deverá ser
apresentado em
embalagem de 01 kg em
sacos Plásticos
transparentes e atóxicos,
limpos, não violados e

resistentes. Deverá constar
na embalagem de forma
legível os dados do
fabricante, data de
fabricaçãoeoPrazode
validade de 12 meses.
Entregar em fa rdo de
polietileno tra nsparente
reforçado, bem fech ado,

o lí uido de 30 kcom
Atroz parbolizado tiPo i

(embalagem com 01k9) -

subgrupo parbolizado, tiPo
1, classe longo fino,
co nstitu ídos
inteiros, com
umidade máxima l5o/o,
isento de sujidades e

materiais estra n hos
Deverá ser aPresentado em
embalagem de 01 kg em
sacos Plásticos
transparentes e atóxicos,
limpos, não violados e

resistentes. A embalagem
deverá conter
externamente os dados de
identificação e Procedência,
informação nutriciona l,

número do lote, data de
validade e quantidade do
produto. Deverá aprese ntar
prazo de validade mínimo
de 12 meses, a Partir da
data de em acotamento.

de
teor de

g raos

no mínimo, l/3 do üazo
total de validade. E ntrega r
em fardo de polietileno
transparente reforçado,
bem fechado, com Peso
rí uido de 30 k

Blue Vile

K9 Tio Loro

2

6.500 2,\9

7.700,00

14.235,00

3.500 ZO

\

r t.,t

7

9
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Entregar em fa rdo de
polietileno tra nspa rente
reforçado, bem fechado,
com eso lí uido de 30 k
Biscoito doce tipo maisena
(embalagem com 4009) - o
produto deverá conter na
sua composição: farinha de
trigo en riquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar,
gordura
h id rogenad a,

vegetal
amido de

milho, açúcar invertido, sal
refinado, estabiliza nte
lecitina de soja e
a romatiza nte, sem lactose.
O produto contém g lúten.
Deverá ser acondicionado
em saco plástico
transparente fechado
hermeticamente. Deverá
constar imPresso na

embalagem, de forma
legível, a comPosição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e o prazo de
validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 06 meses a Partir
da data de fabricação.
Entregar em caixa de
papelão, fechadas com fita
adesiva, com 20 Pacotes de
400

Pct Fa bise

Fa bise 4.000

2,28 9.120,00

9

\

$
160,00Pct74

Biscoito doce tipo maria
(embalagem com 4009) - o
produto deverá conter na
sua composição: farinha de
trigo en riq uecida com ferro
e ácido fólico, açúcar,
gordu ra vegeta I

hidrogenada, amido de
milho, açúcar invertido, sal
refinado, esta biliza nte
lecitina de soja e

aromatiza nte, sem lactose.
O produto contém g lúten.
Deverá ser acondicionado
em saco Plástico
transparente fechado
hermeticamente. Deverá

im ressoco nsta r na

li

4.000

2,29

V
I M
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embalagem, de forma
legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e o prazo de
validade no recebimento
correspondente at no
mínimo, 06 meses a partir
da data de fabricação.
Entregar em caixa de
papelão, fechadas com Fita
adesiva, com 20 pacotes de
40

Broa de milho enriquecida e
com recheio de goiabada
(embalagem com 509) - o
produto deverá conter
basicamente farinha de
trigo especial, farinha de
milho, ovos, açú ca r,
gord u ra vegeta I

Unid

4.000 2,14

0,48 1

8.560,00

680,003.500

L_1 I

Pct15

Biscoito salgado tipo cream
cracker (embalagem com
4009)-oprodutodeverá
conter farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal,
margarina, extrato de
malte, amido, sal reÍinado,
fermento biológico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de
soja, aromatizante, sem
lactose. O produto contém
glúten. Deverá ser
acondicionado em saco
plástico tra nsparente
fechado hermeticamente.
Deverá constar impresso na
embalagem, de forma
legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e o prazo de
validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 06 meses a partir
da data de fabricação.
Entregar em caixa de
papelão, fechadas com fita
adesiva, com 20 pacotes de
400

18

hid rggçnqdi,. .!_9!!e em pó

Rea I

l6

Fa bise

\

(



Ã

§r'c 6fioaz,
ESTADO DE SERGIPE

uuntcÍplo DE ARErA BRANcA
orvrsÃo ot ttcrraçÕes E coNTRATos

integral, sal refinado,
fermento químico e fibra de
trigo (mínimo de 10o/o). O
produto deverá a presentar
recheio de goiabada.
Deverá ser entregue em
embalagem individual em
sacos plásticos de
polipropileno lacrado, com
peso de 50 gramas a
unidade. Deverá conter na
embalagem a devida
identificação do prod uto
com a composlçao
nutricional, assim como
data de fabricação e
validade. Deverá ser
entregue em caixa de
papelão, contendo 50 a 100
unidades, devidamente
rotulada e lacrada de modo
a garantir a qualidade do
produto, Deverá a presenta r
prazo de validade mínimo
de 30 dias a partir da data
de fa b rica ao
Cafe torrado e moído
(pacote com 2509 )
deverá ser apresentado em
embalagem plástica
aluminizada,
hermeticamente fechada
por termossoldagem na
vertical e na horizontal com
peso líquido de 250
gramas. Deverá constar
impresso na embalagem,
de forma legível, os dados
do fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade mínimo de Lz
meses, a partir da data de
fabricação. Deverá
apresentar o selo de pureza
ABIC. Entregar em fardo de
polietileno transparente ou
caixa de papelão ondulada,
contendo 05 a 10 kg de
peso líquido, fechado com
fita adesiva
Carne bovina de la

atinho sem

Unid Kimimo 500

\

19 3 01 1.550,00

\

119.e2s,0020 ualidade ti
Kg 14 aste rbo i 7.500 15,99

t1

L

_t

b--
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osso, congelada
(embalagem com 2- 10 kg)
- deverá ser apresentada
congelada, sem osso, com
pouca gordura apa re nte,
sem pele, embalada a

vácuo em filme de
polietileno de alta
densidade, constando o sif
ou sie. Deverá a presenta r
no rótulo as informações do
prod uto, ma rca do
fabricante, data do
empacotamento e prazo de
validade. o produto deverá
ser inspecionado pelo
ministério da ag ricu ltu ra
(sif ou sie). O Produto
deverá ter grazo de
validade não inferior a 05
meses a contar da data do
recebimento. O prod uto
deverá ser tra nsportado em
veículos isotérmicos ou em
caixas de isopor, de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em caixa
de papelão reforçada de 10
a 30 kg. (ampla
artici a ao

Carne bovina de 1a
qualidade tiPo Patinho sem
osso, congelada
(embalagem com 2- 10 kg)
- deverá ser apresentada
congelada, sem osso, com
pouca gordura a parente,
sem pele, embalada a
vácuo em filme de
polietileno de alta
densidade, constando o sif
ou sie, Deverá a presentar
no rótulo as informações do
produto, marca do
fabricante, data do
empacotamento e prazo de
validade. O produto deverá
ser inspecionado pelo
ministério da ag ricultu ra
(sif ou sie). O Produto
deverá ter prazo de
validade não inferior a 05

K9 Masterboi 2.500

\

21 15,99 \)39.975,00

ú*
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meses a contar da data do
recebimento. o prod uto
deverá ser transportado em
veículos isotérmicos ou em
caixas de isopor, de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em caixa
de papelão reforçada de 10
a 30 kg. (cota de até
25o/o, nos termos da LC
L23 06 art. 48 inc. uI

72 U nid Qu a lity beef 10.500 795 60.795,00

\

\N
\\

Carne bovina moída de 1o
qualidade tipo patinho,
congelada, (embalagem
com 5009), carne bovina
moída congelada,
proveniente de animais,
sadios, abatidos sob
inspeção veteriná ria,
devendo a presenta r
coloração vermelho-vivo,
odor característico e
aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso
de gordura, excesso de
água, cartilagem ê

aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e
desagradável, Pa rasitas,
sujidades, la rvas e
qualquer su bstâ ncia
contaminante.
Acondicionado em
embalagem de Polietileno
atóxica, transparente e

resistente, a vácuo, Peso
líquido de 5009, contendo
na embalagem a

identificação do Produto,
peso, marca do fa brica nte,
prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de
inspeção do órgão
competente e data de
embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de
entrega. Deverá seT

ortado em veícu lostra ns
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isotérmicos de acordo com
as normas técnicas da
ANVISA. O produto deverá
ser inspecionado pelo
ministério da ag ricu ltu ra
(sif ou sie). Entregar em
caixa de papelão reforçada
de 05 a 12 kg. (ampla

a rti ci a ão
Carne bovina moída de 10
qualidade tipo patin ho,
congelada, (embalagem
com 5009), carne bovina
moída congelada,
proveniente de animais,

23

sad ios,
inspeção
devendo
coloração
odor
aspecto

abatidos sob
veteriná ria,
a presentar

vermelho-vivo,
ca racte rístico

próprio
e

nao
amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestíg ios de
descongelamento, excesso
de gordura, excesso de
água, cartilagem e
aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e
desagradável, pa rasitas,
sujidades, larvas e
q ua lq uer substância
contaminante.
Acondicionado em
embalagem de polietileno
atóxica, transparente e

resistente, a vácuo, peso
líquido de 5009, contendo
na embalagem a

identificação do produto,
peso, marca do fa bricante,
prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de
rnspeçao do or9ao
competente e data de
embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de
entrega. Deverá ser
transportado em veículos
isotérmicos de acordo com
as normas técnicas da

Qua lity beef 5,79 20.265 ,OOUnid

\

\J

J

2.()

3.500

n
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29

ANVISA. O produto deverá
ser inspecionado pelo
ministério da ag ricu ltu ra
(sif ou sie). Entregar em
ca ixa de papelão reforçada
de 05 a 12 kg. (cota de
até 25o/o, nos termos da
LC t23/O6, art. 48, inc.
III
Extrato de tomate
(embalagem de 3209) -
preparado com tomate,
açúcar e sal, teor máximo
de sódio de 5olo Por Porção.
Deverá ser preparado com
frutos madu ros, escolhidos
e sãos o produto deve estar
isento de fe rmentações e
não indicar processamento
defeituoso. Deverá estar
acondicionado em
embalagem tipo tetra Pak,
fechada hermeticamente,
com peso líquido de 3209.
Deverá constar no rótulo ou
impresso na embalagem os
dados do fabricante, data
de fabricação, e prazo de
validade no recebimento
correspondente a no
mínimo 12 meses a partir
da data de fa bricação.
Entregar em caixa de
papelão ondulada contendo
24 embalagens tetra pak
com 3209, fechada com fita
adesiva plastificada. O
produto deverá ser
transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.
Feijão tipo carioquinha tiPo
i (embalagem com 01kg ).
Alimento obtido de g rãos
sadios de feijão de cores,
carioquinha, tipo 1 e

classificado conforme os
padrões do ministério da
agricultura. Deverá ser
acondicionado em saco
plástico de polietileno

Quero 3.000 1, 25 3.7 50,00

\

't
7 .300 4,19 | 30.587,00 I

Unid

Kg32 Nota 10

b2,,

@

n

transparente, fechadq

(
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35

hermeticamente, com peso
líquido de 01kg. Deverá
constar na embalagem, de
forma legível, os dados do
fabricante, a data do
empacotamento e o prazo
de validade, o qual deverá
ser no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 1/3 do total do
prazo de validade. E ntrega r
em fardo de polietileno
transparente reforçado,
bem fechado, com peso
tí uido de 30 k

Iogurte sabor morango,
resfriado (embalagem com
011) - leite fermentado
ad icionado ou não de
outras su bstâ ncias
alimentícias, obtido por
coagulação e diminuição do
ph do leite, ou leite
reconstituído, adicionado
ou não de outros produtos
lácteos, por fermentação
láctica mediante aÇão de

Maratá 12.000 0,92 1 1.040,00

\

3 ,20

Unid

Flocos de milho
(embalagem com 5009) -
alimento obtido a partir de
grãos de milho,
desgerminados e
submetidos aos processos
de maceração, secagem,
moagem, peneiração e
laminação adequadas,
obedecidas às boas práticas
de ma nufatu ra. Deverá
apresentar-se em flocos
grandes, ama relos,
embalada em pacotes
plásticos, transpa rentes,
limpos, não violados,
resistentes. Deverá ser
en riq uecida com ferro e

ácido fólico. O produto não
contém glúten. Entrega r
em fa rdo de polietileno
transparente fechado com
fita adesiva plastificada
com peso líquido de 10 kg
a 15 kq.

37 Fontin i 7.500 24.000,00

rt\
\

Unid
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cu ltivos de micro-
organismos específicos.
Estes m icro-orga nismos
específicos devem ser
viáveis, ativos e
abundantes no prod uto
final durante seu prazo de
validade. o produto deverá
apresentar em sua
composição: leite integ ra I

e/ou leite integral
reconstituído adicionado de
polpa de fruta sabor
morango, podendo co nter
outros ingredientes que
enriqueçam o produto e
permitidos por legislação. O
produto deverá ser
entregue em ga rrafas
plásticas pet ínteg ras,
contendo 011. Deverá ter
validade mínima de 30
(trinta) dias a partir dô
data de Fabricação, sendo
que no momento da
entrega este pftzo não
poderá ser inferior a 20
(vinte) dias. A temperatura
no momento da entrega
não poderá ser superior a

1ooc. Deverá a presenta r
registro no órgão
com etente.
Leite de coco com 15olo de
gord u ra (embalagem de
500m1) - produto a base de
leite de coco natu ra l,
concentrado, açuca rado,
obtido do endosperma do
coco, procedente de frutos
sãos e maduros, isento de
sujidades, parasitas e
larvas com os aspectos cor,
cheiro e sabor próp rios.
Deverá ser acondicionado
em garrafa plástica ínteg ra
com 500m1. Deverá constar
impresso no rótu lo, de
forma legível, a
composição, os dados do
fabricante, data de

Unid G ra nvale 1.500 2,79

I

3.285,00

fa b rica oeo razo de

2i

N
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4),

validade de 12 (doze)
meses e no recebimento
correspondente a 7/3 do
prazo total de validade.
Entregar em fa rdo de
polietileno tra nspa rente
fechado com fita adesiva
plastificada com L2

a rrafas com 500m1 cada.
Leite em pó integral
instantâneo (embalagem
com2009)-oproduto
deverá apresentar cor
branca ama relada, sabor e
odor agradável, não
rançoso, sem glúten, sem
substâncias estra n has
macro e m icroscopica mente
visíveis, composto com teor
de gordura maior ou igual a
26olo, vitaminas a, d, cálcio,
ferro, proteína, sódio e
carboidratos; e os
ingredientes: leite integral
e emu lsificante lecitina de
soja. Deve ainda consta r
impresso no rótu lo, de
forma legível, os dados do
fabricante, data de
fabricação, com validade no
recebimento
correspondente at no
mínimo 1/3 do prazo total
de validade. O produto
deverá ser embalado em

hermeticamente vedado
(tipo sachê) com peso
líquido de 2009. Entregar
em caixa de papelão, com
abas su periores e inferiores
lacradas com fita adesiva
plastificada, contendo de
10 a 30 kg. (a mpla

a rtici ao

saco poliéster metalizado 
iatóxico resistente,

Unid Camponesa

3,29't 13.982,50

l.'

a
Leite em pó integral
instantâneo (embalagem
com2009)-oproduto
deverá apresentar cor
branca ama relada, sabor e

42

odor aqradável nao

Unid 4.250

,1

063:

12.750 3,29 47.947 ,50

\

Camponesa
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rançoso, sem glútên, sem
substâncias estra nhas
macro e m icrosco p ica m ente
visíveis, composto com teor
de gordura maior ou igual a
26Vo, vitaminas a, d, cálcio,
ferro, proteína, sódio e
carboidratos; e os
lngredientes: leite integ ral
e emulsificante lecitina de
soja. Deve ainda consta r
impresso no rótu lo, de
forma legível, os dados do
fabricante, data de
fabricação, com validade no
recebimento
correspondente a, no
mínimo 1/3 do prazo total
de validade. O produto
deverá ser embalado em
saco poliéster metalizado
atóxico resistente
hermeticamente vedado
(tipo sachê) com peso
líquido de 2009. Entregar
em caixa de papelão, com
abas superiores e inferiores
lacradas com fita adesiva
plastificada, contendo de
10 a 30 kg. (cota de até
25o/o, nos termos da LC
123 o6 art.48 inc. III
Maca rrã o de sêmola tipo
espaguete (embalagem
com5009)-éoproduto
não fermentado, obtido
pelo empasto,
amassamento mecânico de
farinha de trigo com
sêmola / semolina de trigo,
água e lactato de ferro,
adicionado ou não de
outras su bstâ ncias
permitidas pela legislação e
submetidas a processos
tecnológicos adequados. O
produto deverá ser
acondicionado em saco
plástico tra nspa re nte,
fechado hermeticamente.
Deverá constar na
embalaqem, de forma

44 Petyan

\

$2.500 r 4.425,O077Unid

b-"
\
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legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo 08 meses, a partir
da data de fa brica o.

Massa para sopa
(embalagem com 5009) -

massa alimentícia tipo seca
vitaminada, tipo a rgolinha,
isenta de sujidades e
parasitas, aspecto liso
brilhante, cor/ cherro e
sabor próprios. Embalado
em saco de polietileno
tra nspa rente,
hermeticamente fechado.
Rotulagem conte ndo
informações dos
ingredientes, composição
nutriciona l, data de
fabricação e prazo de
validade de no mínimo oito

Unid Brandini

Unid Massas Bahia 2.000

2,O8 5.200,00

I

48 2 91 4.380,00

Macarrão de sêmola tipo
parafuso (embalagem com
5009)-éoprodutonão
fermentado, obtido pelo
empasto, amassamento
mecânico de farinha de
trigo com sêmola /
semolina de trigo, água e
lactato de ferro, adicionado
ou não de outras
substâncias permitidas pela
legislação e submetidas a
processos tecnológ icos
adequados. O prod uto
deverá ser acondicionado
em saco plástico

hermeticamente. Deverá
constar na embalagem, de
forma legível, a
composição, os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
valldade no recebimento
correspondente at no
mínimo 08 meses, a partir

45

ltransparente,

da data de fabrica ao.

fechado

meses a rtir da data de

K ()

2.500

N
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50

51

fabricação. o prod uto
deverá ser transportado de
acordo com as normas
técn icas da ANVISA.
Milho para pipoca, grupo
duro, classe amarelo, tipo i

(embalagem com 5009 ).
l4ilho de qualldade,
grãos inteiros e ínteg ros,
limpos e secos, isentos de
pedras, pragas ou
parasitas. Acondicionado
em saco plástico de
polipropileno, transparente,
hermeticamente fechado.
Contendo no rótulo data de
fabricação, validade,
número do lote e
informação nutricional. A
embalagem deve co nter
validade mínima de 06
meses. O produto deverá
ser transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.
Mistura para mingau a base
de amido de milho para
preparo de mingau, sabor
trad iciona l, fonte de
vitaminas e minerais - tiPo
cremogema (embalagem
de 2009) - alimento
enriquecido a base de
milho, amido, açúcar,
maltodextrina, vitaminas
(a, b1, b3, b6, b12, c e

ácido fólico), minerais
(ferro e zinco), agente de
firmeza fosfato tricá lcico,
aromatizante e corante
urucum. Não contém
glúten. O produto deverá
ser acondicionado em ca ixa
papelão de 2009 integ ra.
Deve constar na
embalagem, de forma
legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá
apresentar no recebimento
validade mínima de 01 ano.

Unid Nota 10 600

Unid Cremogema 00 3 .00 0,00

L,49 894,00

\

1 .000 3

1\

__.1
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Entregar em caixa de
papelão, fechadas com fita
adesiva, com 48 ca rtuchos
de 200
l"listura para mingau à base
de cereal sabores: milho,
arroz e multicereais tipo

52

54

e
mucilon
in fa ntil
essenciais

multicereal
nutrientes

como zinco,
vitamina a, vitamina c e
ferro de melhor absorção.
Acondicionado em
embalagem não
transparente de 2309,
hermeticamente fechada e
íntegra. Deve consta r
impresso na embalagem ou
rótulo, de forma legível, as
informações nutricionais, os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade, no qual deverá
constar com no mínimo 05
meses a partir da data de
entrega. Entregar em caixa
de papelão ondulada,
contendo 12 unidades com
231gt fechada com fita
adesiva lastificada.

leo de soja refinado tipo i,
fluido, puro (embalagem de
900m|)-éoóleo
comestível obtido através
de processos de extração e
refino, isento de m istu ras
de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao
produto. Deverá estar
acondicionado em garrafa
plástica própria para óleos
vegetais alimentares. Deve
constar na embalagem, de
forma legível, a
composição, os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 1/3 do prazo total
de validade. Entregar em

Unid Fortlon 500

Unid 1.500

2,50 1 2 50,00

\

3,68 005.5 20

caixa de a elão fechadas

rl

\

Soya
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55

embala ens de 900m1.
Pão massa fina tipo hot dog
(unidade de 509 )
alimento obtido por
processamento tecnológico
adequado, da massa
preparada com farinha de
trigo, fe rmento biológico,
água, sal, gordura e pode
conter outras su bstâ ncias
alimentícias permitidas na
legislação. As su perfícies
não devem a presenta r
queimaduras e sua
coloração deve mostrar
tona lidades reg u la res
variando do pardo ou
amarelo pardacento, nas
reg iões mais expostas ao
calor, ao amarelo dourado
nas regiões menos
expostas. O miolo deve ser
leve, elástico, com
porosidade regular e
coloração cla ra e uniforme.
Não deve a p resenta r
odores de fermentação e de
fu maça. Deverá conter na
embalagem a devida
identificação do produto
com a composição
nutricional, assim como
data de fabricação e
validade. Deverão ser
acondicionadas
individualmente em sacos
plásticos de polipropileno,
transparente, lacrado,
contendo na embalagem a
devida identificação do
produto com a composição
n utriciona l, data de
fabricação e validade.
Entregar acond icionados
em ca ixas de papelão,
contendo 100 unidades,
devidamente rotulada e
lacrada de modo a garantir
a qualidade do produto.
Deverá apresentar prazo de
validade mínimo de 05

Unid 50.000 0,29 14.500,00

\

)t)

com fita adesiva, com 20

Rea I
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K9

Sal refinado iodado,
(embalagem com 01kg) - o
produto deverá a p resenta r-
se sob a forma de cristais
brancos com granulação
uniforme, própria, devendo
ter sabor salino - salgado
próprio, ser constituído de
cloreto de sódio e
ad icionado iodato de
potássio, conforme
leg islação vigente. Deverá
ser acondicionado em saco
polietlleno tra nspa rente
fechado hermeticamente.
Deverá constar na
embalagem, de forma
legível, a composição, os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade no recebimento
correspondente at no
mínimo, 1/3 do prazo total
de validade. Entregar em
fardo de polietileno
transparente reforçado,
bem fechado, com peso
líquido de 30 kq.

Unid Regina59

dias, a partir da data de
fabricação. o produto
deverá ser transportado de
acordo com as normas
técnicas da ANVISA. Cada
unidade deve esar 50

Vinagre de álcool (emb. De
500 ml) - o produto deverá
ter sido preparado de
mosto limpo, isento de
matéria terrosa e de
detritos animais e vegetais.
Não deverá conter
substâncias estranhas à
sua composição normal,
exceto as previstas na
regulamentação do
ministério da ag ricu ltu ra.
Não será permitida a
presenÇa de corantes e
conservadores. Deverá
constar na embalagem, de
forma legível, a

Nota 10 500 0 64 3 20,00

l

1.200 I 0,95, r.140,00 J

com ost ao os dados do

( W,,
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ITEN,l MARCA

24

fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade no recebimento
correspondente a, no
mínimo, 1/3 do prazo total
de validade. O p rod uto
deverá ser acond icionado
em garrafas plásticas,
fechadas hermeticamente
por tampa plástica, com
peso líquido de 500 ml.
Entregar em caixa de
papelão ondulada contendo
de 12 unidades de 500m1,
fechada com fita adesiva.

M MO COM

Charque bovino dianteiro -
alimento obtido pela sa lga
das porções muscu lares
comestíveis da ca rne
bovina, embaladas a vácuo
com ausência de tecidos
inferiores ( a ponevroses,
cartilagens), e prod uzido
em estabelecimento sob
inspeção federal. Peças
embaladas a vácuo com
peso líquido de 01 a 05 kg.
Validade de 3 meses a
partir da data de
fa b rica ao
Corte de frango tipo peito
congelado (embalagem 01-
05kg)-éapartedaave
abatida ( peito ) em
estabelecimento sob
inspeção oficial, com idade
aproximada de oito
semanas, a presenta nd o
pele completa e a usência
de: penas, penugens/
perfurações, coág ulos,
ossos quebrados, partes
faltosas, queimaduras por
congelamento, bolores e
limo na superfície. Deve
apresentar coloração

Valor total da licita nte
RCIO E DISTRIAUI O EIRELI

QTD UNIT,
(&$)

Kg Frine n se 2.000 L7,9O

482.472,00

V. TOTAL
(R$)

3 5.800,00

\

27 Kg F rrato 13.500 6,20 B3,700,00

norma I e uniforme

PRO DUTO UNID.

Mó'
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evisceração completa,
escaldamento normal e
gord u ra não rançosa. O
produto não deverá conter
presença de cristais de
gelo. Deverá ser
apresentada congelado,
embalado a vácuo em filme
de polietileno de alta
densidade com peso de 01
a 05k9, constando o sif ou
sie. O produto, na entrega,
deverá ter prazo de
validade não inferior a 05
meses a contar da data do
empacotamento. O prod uto
deverá ser transportado em
veículos isotérmicos ou em
caixas de isopor, de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em caixa
de papelão reforçada de 15
a 20 kg. (ampla

a rtici a ao
Corte de frango tipo peito
congelado (embalagem 01-
oskg) -
abatida

é a parte da ave
( peito) em

sobestabelecimento
inspeção oficial, com idade
aproximada de oito
semanas, a presenta ndo
pele completa e ausência
de: penas, penuqens,
perfurações, coágu los,
ossos quebrados, pa rtes
faltosas, queimaduras por
congelamento, bolores e
limo na superfície. Deve
apresentar coloração
normal e uniforme,
evisceração completa,
escaldamento normal e
gordura não rançosa. O
produto não deverá co nter
presença de cristais de
gelo. Deverá ser
apresentada congelado,
embalado a vácuo em filme
de polietileno de alta
densidade com peso de 01

Kg Friato 4.500 6,20 27.900,00

T

2B

a 05k constando o sif ou

)
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sie. O produto, na entrega,
deverá ter prazo de
validade não inferior a 05
meses a contar da data do
empacotamento. O prod uto
deverá ser transportado em
veículos isotérmicos ou em
caixas de isopor, de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em caaxa
de papelão reforçada de 15
a 20 kg. (cota de até
25o/o, nos termos da LC
123 o6 art. 48 inc, III
Fígado bovino de 1a
qualidade congelado,
(embalagem com 05- 1Okg )
- deverá ser a presentado
congelado, embalada a
vácuo em filme de
polietileno de alta
densidade com peso de 5-
10k9, constando o sif ou
sie, sem pele, com cor
característica do produto e
isento de aditivos e
substâncias estranhas ao
produto, que sejam
impróprias ao consumo e
que alterem suas
características natu rais
(físicas, químicas e
orga nolépticas). Deverá
constar data de fa bricação,
prazo de validade, no do
registro do ó rgão
fiscalizador, no do lote,
data de validade de no
mínimo 05 meses a contar
da data de entrega do
produto. O produto deverá
ser transportado em
veículos isotérmicos ou em
caixas de isopor, de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA,
Peixe em conserva ao
molho de tomate
(embalagem com 1259) -

peixe em conserva tipo
sardinha, eviscerada,
descamada

33

56

Friboi

Unid 88

JJ

\

13.000 1,92 2 960,00

500 7,!9 3.595,00
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mecanicamente, livre de
nadadeiras, cauda e
cabeça, pré-cozida, com
cobertura em molho de
tomate. Podendo ser
utilizados conservantes e
acid ulantes permitidos por
lei. Deve ser elaborado com
matéria - prima em perfeito
estado de conservação e
higiene, su bmetido a
processo tecnológ ico
adequado e esterilizados
comercialmente, sendo
inspecionado pelo serviço
de inspeção de origem
animal - sipa. Composição
do líquido de cobertu ra:
molho de tomate, óleo de
soja, sal, água e temperos
não apimentados.
Embalagens: latas de folha
cromada, provida de uma
camada de vern iz epóxi-
fenólico nas partes interna
e externa do corpo e tampo
da lata, contendo peso
líquido de 125 g. Validade
12 meses a partir da data
de fa brica o.

À

58 Avivar 200 880,00

Valor total da licita nte 76.835,00
Perfaz esta licitação o valor global de R$ 750.788,60 (setecentos e cinquenta mil,
setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

4 ,40K9

Salsicha resfriada tipo hot
dog - salsicha hot-dog
resfriada, de 1a qualidade/
com odor, sabor e cor
característico, embalagem
contendo 03 ou 05 quilos,
com data de validade
estampada no pacote, 60
dias contados da data da
entrega. Registro o sif ou
sie e rotulada conforme
legislação sanitária vigente
_ ANVISA,

r
M.,



Srr,.,
ESTADO DE SERGIPE

munrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe ttcraçóes E coNTRATos

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo pregoeiro, juntamente, com a equipe de aporo
e licitantes presentes.

FRANCISCO D S SILVEIRA CRUZ

LU IZ HADO
E polou

,l-re""htfÀ

MAXIMO COMERC
representada pelo ho e Tavares Mend

A RU
N utricionista do Município

CRN no 5/5044

n do CA

SLT com CNP L.Z75.OOO / OOOL- 2A ,

u po rtad o R.(l no 5l'9.024 SSP/SE

ELI, com CNPJ 24.343.530/ OOO 1-O9,
es, portador do R.G. 1.387.237 SSP/SE
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Licitantesi

J.BRASIL COMECIO DE
representada pelo Senhor J
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