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Parnaíba - Piauí - Quarta-feira, 06 de Março de 2013 - ANO XV - N° 1113
DECRETO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 1.874/2013
Abre ao Orçamento Seguridade Social do
M unicípio em favor da Secretaria de Saúde, na
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de
Saúde, Crédito Suplementar no valor de R$
1.340.000,00 (Hum milhão e trezentos e quarenta
mil reais).
O PREFEITO MUNICIPAL DE P A R N A ÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais e considerando as disposições Lei n.º 2.713, de 31 de dezembro de 2012.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Seguridade Social do Município (Lei n.º 2.713, de 31
de dezembro de 2012), em favor da Secretaria de Saúde, na Unidade Orçamentária Fundo
M unicipal de Saúde, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.340.000,00 (Hum milhão e trezentos e
quaren ta mil reais) , para atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º. O s recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão da
anulação parcial de dotação orçamentária, constante do Anexo II, de conformidade com o artigo 43,
§ 1º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba (PI), 25 de fevereiro de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal
José Carlos Martins D e Campos
Secretário de Governo
Alcenor Rodrigues Candeira Filho
Secretário da Gestão
Ana Clara Batista Sam paio
Superintendente de Planejamento
ANEXO I
Data: 25/02/2013
Ø CRÉDITO SUPLEMENTAR
E
S
F

U N ID.
ATPR
O R ÇAM.

FONTE

S

0801

2156

280

S

0801

2202

280

S
S
Total

0801
0801

1176
1176

190
280

Anexo ao Decreto Nº 1.874/2013
SEGURIDADE SOCIAL

Suplementação
ELEMENTO
DE
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Física
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Fís ica
4.4.90.51
Obras e Instalações
4.4.90.51
Obras e Instalações

VALOR R$

20.000
120.000
800.000
400.000
R$ 1.340.000

ANE XO II
Data: 25/02/2013
Ø ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
E
S
F
S

U N ID.
ATPR
O R ÇAM.
0801

2216

FONTE
190

Anexo ao Decreto Nº 1.874/2013
SEGURIDADE SOCIAL

Anulação
ELEMENTO
DE
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros
– Pes soa Jurídica

Total

2013

VALOR R$

1.340.000
R$ 1.340.000
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PORTARIAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 115/2013

PORTARIA Nº. 118/2013

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo efetivo, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no Processo de nº 2013/0000460, de 16 de janeiro de
2013, que tem como objeto pedido de exoneração pelo próprio servidor, previsto no artigo 45 da Lei
nº 1.366, de 02 de abril de 1992,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, ANA RITA DE CÁSSIA BARBOSA FONSECA
CARVALHO do exercício do cargo efetivo de PSICÓLOGA, do Núcleo de Apoio à Saúde da
F amília, lotada na Secretaria de Saúde, deste município.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA SOUSA para o exercício do cargo
em comissão de ASSESSO R D E D IRETORIA, lotado na Secretaria de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra rá em v igor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 01 de março de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito M unicipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 119/2013

PORTARIA Nº. 116/2013
Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo em comissão, e dá outras providências.

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo em comissão, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,

O PREFEITO MUNICIPAL D E P A RNAÍBA, Es tado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - E x onerar ADRIANA PARE NTE GOMES do exercício do cargo em comissão
de DIRETORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC A, lotada na Secretaria na Secretária de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Port aria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 1º - E xonerar AGLAÊ L IMA DE CASTELO BRANCO do exercício do cargo em
comissão de DIRETORA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, lotada na Secretaria na Secretária de
Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta P ortaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 120/2013

PORTARIA Nº. 117/2013
Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear STEFANY GUIMARÃES SOUSA para o exercício do cargo em
comissão de DIRETORA DE A SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, lotada na Secretaria de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 1º - Nomear MÁRIO LÚCIO DE SÁ MARINHO para o exercício do cargo em
comissão de DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, lotado na Secretaria de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo
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PORTARIAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 121/2013

PORTARIA Nº. 124/2013
Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear K A RLA ELANY DOS SANTOS VIEIRA para o exercício do cargo
em comissão de ASSESSO R D E D IRETORIA, lotada na Secretaria de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra rá em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 1º - Nomear WENDEL FABRINY RIBEIRO SALES para o exercício do cargo
em comissão de COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA,
lotado na Secretaria de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 125/2013

PORTARIA Nº. 122/2013
Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º - Nom ear GABRIELA DE MOURA LOPES para o exercício do cargo em
comissão de ASSESSOR DE DIRETORIA, lotada na Secretaria de Saúde.

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo em comissão, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , Estado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO do exercício do ca rgo
em comissão de COORDENADOR – GERAL DA PSIQUIATR IA DO CAPS - A D , lotado na
Secretaria na Secretária de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em v igor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 126/2013
Dispõe
sobre
designação
de
recadastram ento dos servidores
Prefeitura Municipal de Parnaíba.

PORTARIA Nº. 123/2013
Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo em comissão, e dá outras providências.

equipe
públicos

de
da

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Es tado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados para compor a equipe de recadastramento dos servidores
públicos da Prefeitura Municipal de Parnaíba os seguintes membros:

RESOLVE:

Ø CHRISTIAN SARAIVA AMORIM;
Ø JERÔNIMO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO;
Ø MAYLON VERAS DA SILVA.

Art. 1º - Exonerar WENDEL FABRINY RIBE IRO SALES do exercício do cargo em
comissão de COORDENAÇÃO ADJUNTA, lotado na Secretaria na Secretária de Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra rá em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

2013
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PORTARIAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 127/2013

PORTARIA Nº. 130/2013

Dispõe sobre a constituição da Unidade Gestora
Local - UGL, e dá outras providências.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1°- Ficam designados para com por a Unidade Gestora Local – UGL, do Projeto
P raça dos Esportes e da Cultura (PEC), do Minis tério da Cultura, os seguintes integrantes:
COMPOSIÇÃO
Coordenador Geral
João Alves dos Santos
Coordenador de Engenharia
Paulo Henrique Ribbentrop Castelo Branco
Coordenador de Cultura
Iomar dos Santos Pereira
Coordenador de Esportes
Antônio Pereira do Rêgo Junior
Coordenador de Inclusão Digital
Mayllon Veras da Silva
Coordenador de Assistência Social
Maria da Graça Rocha Lima
Coordenador de Desenvolvimento Econôm ico Carlos Alberto Teles de Souza
Coordenador de Segurança Cidadã
Geovane Silva Seixas

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear A N D RÉIA ROSÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA para o
exercício do cargo em comissão de Gerente de Patrimônio, lotada na Secretaria da Gestão.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba, 05 de março de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal
José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

Art. 2°- E sta Portaria revoga a Portaria n° 091/2013, produzindo seus efeitos a partir
desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba, 05 de março de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal
José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 131/2013
Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

PORTARIA Nº. 128/2013
Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.
O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear RENATA DE MORAIS ACETI OLIVEIRA para o exercício do
cargo em comissão de Secretário da Corregedoria, lotada na Secretaria da Gestão.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

RESOLVE:

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 1º - Nomear ADRIANE SARAIVA NUNES , para o exercício do cargo em
comissão de COORDENAÇÃO ADJUNTA, lotada na Secretaria de Saúde.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

Parnaíba, 05 de março de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal
José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 129/2013

PORTARIA Nº. 132/2013

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de
cargo em comissão, e dá outras providências.

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Es tado do Piauí, no uso de s uas
atribuições legais,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - N o m ea r CARLA COSTA E SILVA para o exercício do cargo em comissão de
Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral do Município.

Art. 1º - E x onerar DÉBORA RODRIGUES DA CRUZ do exercício do cargo em
comissão de Mem b ro da Comissão Permanente de Licitação, lotada na Central de Licitações e
Contratos Administrativos.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra rá em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

2013
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PORTARIAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 133/2013

PORTARIA Nº. 136/2013

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA , E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear D É B O R A RODRIGUES DA CRUZ para o exercício do cargo em
comissão de D IRETORA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, lotada na Secretaria de Saúde .
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra rá em v igor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 1º - Nomear ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA para o exercício do
cargo em comis são de DIRE TOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, lotado no Instituto de Previdência
do Município de Parnaíba - IPMP.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito M unicipal

Parnaíba, 05 de março de 2013.
Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 134/2013

PORTARIA Nº. 137/2013

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear KÁTIA CHRISTINA ALVES DA SILVEIRA GOMES para o
exercício do cargo em comissão de MEMBRO DA COM ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
lotada na Central de Licitações e Contratos Administrativos.

Art. 1º - Nomear JOSÉ LUCIMAR DE LIMA para o exercício do cargo em comis são
de GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO, lotado na Secretaria de
Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta d ata.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Parnaíba, 05 de março de 2013.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

José Carlos Martins de Campos
Secretário de Governo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO

PORTARIA Nº. 135/2013

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 02/SEGES/2013

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de
cargo em comissão.

Designa Com issão de Sindicância a fim de apurar
irregularidades no Serviço Público Municipal.

O P REFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, E stado do Piauí, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, combinado
com a Lei Complementar nº 001/2009 e suas alterações posteriores,

O Secretário da Gestão, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 147 da Lei
1366/92 alterada pela Lei 1932/03 e o artigo 6º inciso VII do decreto 627/07 e,
Considerando os term o s do MEMO Nº 050/SEDESC de 20 de fevereiro de 2013 que
dispõe sobre irregularidades no serviço público municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear DANIELLE JÉSSICA GOMES DA SILVA para o exercício do
cargo em comissão de DIRETORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, lotada na Secretaria de
Saúde.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor e
produzirá seus respectivos efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba, 05 de m a rço de 2013.

RESOLVE:
Art. 1º Designar Com issão de Sindicância, formada pelos servidores Wellington
Mariano Ost Lopes, matrícula n° 16047 e Renata de M orais Aceti Oliveira, matrícula nº 13817, para,
sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do prim eiro, constituírem Comissão Sindicante para
apuração dos fatos relatados no memorando supramencionado.
Art. 2º Determinar o prazo de 30 (trinta) dias pa ra a conclusão dos trabalhos, contados
da publicação do ato.

Florentino Alves Veras Neto
Prefeito Municipal

Parnaíba (PI), 04 de março de 2013.

José Carlos Martins d e Campos
Secretário de Governo

Alcenor Rodrigues Candeira Filho
Secretário Municipal da Gestão

2013
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EXTRATOS
Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº II / 2013 – P M P- PARNAIBA-P I

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O LOTE:
1. O objeto poderá ser fornecido em condições equivalentes ou similar, podendo o agente
administrativo dependendo de cada caso concreto, ajustar, por acordo entre as partes, entrega de
objetos semelhantes ou em condição sim ilar desde que mantidos os preços nas mesmas
proporções e garantida a qualidade do produto registrado, exceto quando, comprovadamente, o
produto renegociado for de m elhor qualidade; nesse caso, os custos adicionais deverão ser
cobrados em separado mediante justificativa circunstanciada que explicite adequadamente a
m o tivação para prática do ato, inclusive quanto a compatibilidade para com os preços do
mercado vigente.
2. Os Itens em registro destinam -se a contratos rela tivos ao exercício 2011/2012; no silêncio das
partes, a ata será prorrogada, automaticamente, por igual período conforme regulamentação
local;
3. É obrigação do agente contratante indicar no pedido de liberação a dotação orçamentária que
suportará a despesa.
4. A consulta prévia (ofício ou requerimento) e o pedido de liberação devem ser dirigidos ao
gerenciador da Ata do Sistema de Registro – SRP/PMP/PI, com anuência de sua coordena ção
central. As cópias daqueles docum entos, a Liberação, a cópia do Extrato Parcial e a cópia da
Ata de Registro, devem fazer parte integrante do processo administrativo como obrigação da
contratante, a fim de instruir seu processo adequadamente.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA EXTRATO PARCIAL Nº II / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0192 / 2013 – P M P- PARNAIBA -PI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002 / 2013 – PMP- PARNAIBA-PI

O b jeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE
FORROS EM PVC, EM PLACAS DE GESSO; PRATELEIRAS DE
GESSO E PERSIANAS VERTICAIS EM PVC E EM TECIDO E
ESQUADRIAS
DE
ALUMÍNIO
PARA
ATE NDER
AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PA RNAÍBA-PI.

Data da Sessão:

22/02/2013

Horários:

09:00 h

Pregoeiro:

José Narciso d’Almeida Castro Júnior

INFORMAÇÕES PARA EFEITO CONTRATUAL:

A d judicação:

01/03/2013

LIC ITANTE

FORTES CONSTRUÇÕES LTDA - M E

Homologação:

01/03/2013

CNPJ

02.733.213/0001 -58

INSC. ESTADUAL

19.461.231 -7

B E NS COMUNS PESSOA JURÍDICA
PESSOAS JURÍDICAS DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS
COTAÇÃO POR ÍTE M:

I tens

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE FORROS EM
PVC, EM PLACAS DE GESSO; PRATELEIRAS DE GESSO E PERSIANAS
VERTICAIS EM PVC E EM TECIDO E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI

Objeto

Empresa(s) Vencedora(s)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – M E

Objeto

Fornecimento de m aterial e mão de obra para montagem de FORRO EM
PLACA DE GESSO (0,60 x 0,60 x 0,03 m), sendo suspenso por arame
recapados.

02
Empresa(s) Vencedora(s)

O b jeto

1º Lugar
O b jeto
04
1º Lugar

O b jeto
05

1º Lugar

FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – M E

Fornecimento de materia l e mão de obra para montagem de PRATELEIRAS
DE GESSO, 4 cm x 100 cm.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME
43,00
A quisição com instalação de PERSIANAS VERTICAIS EM PVC rígido,
cor a definir, com lâminas de 89mm de largura, encaixadas em trilho de
alumínio anodizado na cor prata; comandos de abertura e regulagem de
inclinação das lâminas em corda de nylon e corrente em PVC; as partes
inferiores das lâminas deverão se unidas por um a corrente por um bando em
alumínio.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME
95,00

Empresa(s) Vencedora(s)

O b jeto
08

FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME

O b jeto
09
1º Lugar
O b jeto
10
1º Lugar

Valor / Total
(R$)
325,00

Porta de vidro de temperado incolor de 8 mm com ferragens.
Empresa(s) Vencedora(s)

1º Lugar

fortes.construcoes@hotm ail.com

FONE

(86) 9925 -5491; 9488 -0350

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍB A
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

32,00

Esquadrias de alumínio anodizado com vidro de 4 mm.

1º Lugar

Parnaiba (PI).

E-M A IL

Parede em TIJOLO DE GESSO (0,50 x 0,70 x 0,08), instalada com
acabamento liso com pasta de gesso.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME
52,00

O b jeto
07

64.218-410

CIDADE

Valor / Total
(R$)

1º Lugar

06

CEP

39,00

A quisição com instalação de P E RSIANAS VERTICAIS EM TECIDO
rígido, cor a definir, com lâminas de 89mm de largura, encaixadas em trilho de
alumínio anodizado na cor prata; comandos de abertura e regulagem de
inclinação das lâminas em corda de nylon e corrente em PVC; as partes
inferiores das lâminas deverão se unidas por um a corrente por um bando em
alumínio.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME
88,00

O b jeto

Rua Dr. João Cândido nº 1951- Bairro Nova Parnaíba

Valor / Total
(R$)

1º Lugar

03

Deoclides Fortes Castelo Branco Neto (CI 312.506 SSP/P I; CPF
342.779.60 3-59)

ENDEREÇO

Fornecimento de material e mão de obra para montagem de FORRO PVC (10
X 200 mm), cor branca, sustentadas com perfis metálicos ou madeira com
rebites de repuxo em alumínio.

01

1º Lugar

CONTATO

FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Valor / Total
(R$)
350,00

D ivisórias em Eucatex, painéis 120 x 210 x 0,3 nas cores: branco, cinza, areia.
Ferragens em ferro zincado e pintado nas cores preto ou cinza.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME
120,00
Porta sanfonada flexível na cor branca com fechamento externo em PVC.
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
FORTES CONSTRUÇÕES L T DA – ME
80,00

2013

ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.371 / 2012 – PMP- PARNAIBA -PI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044 / 2012 – PMP- PARNAIBA-PI

O b jeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI.

Data da Sessão:

04/02/2013

Horários:

08:30 h

Pregoeiro:

José Narciso d’Almeida Castro Júnior

A d judicação:

19/02/2013

Homologação:

19/02/2013

B E NS COMUNS PESSOA JURÍDICA
PESSOAS JURÍDICAS DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS
COTAÇÃO POR LOTE:
Lotes

REGISTRO DE PRE ÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO D E PARNAÍBA (PI)
Objeto

LOTE 01 - AÇÚCAR

01

Valor / Total
(R$)

Empresa(s) Venc edora(s)
1º Lugar

VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

6,84

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

1.01

Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar.
Acondiciona do em embalagem plástica contendo 1 kg de peso
líquido, com identificação do produto, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Produtos embalados no máximo
30 dias antes da data de entrega com vigência de 12 meses.

kg

2,60

1.02

Açúcar refinado (pcte. Com no mínimo 1 kg), na cor branca,
rápida dissolução, sacarose de cana-de-açúcar.

kg

2,60

1.03

Açúcar mascavo

Kg

0,60

1.04

Açúcar de confeiteiro

Kg

1,04

O bjeto
02

LOTE 02 - ARROZ
V a lor / Total
(R$)

Empresa(s) Vencedora(s)
1 º Lugar

VALOR (R$)

G E RALDO ALVES DA SILVA

3,82

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

2 .01

Arroz beneficiado, grão longo, tipo 2, novo, primeira qualidade.
Acondicionado em embalagem plástica contendo 1 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. Produtos embalados no m áximo 30 dias antes da
data de entrega com vigência de 12 m eses.

VALOR (R$)

Kg

1,91

2 .02

Arroz parboiliz ado tipo 1, pacote com no mínimo 1kg. Classe
longo fino. Produtos embalados no máximo 30 dias antes da data
de entrega com vigência de 12 meses.

Kg

1,91

Diário Oficial do Município de Parnaíba - n° 1113 - 06 de Março de 2013

7

EXTRATOS
Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – P M P- PARNAIBA-PI

03
ITEM
3.01
3.02
3.03
3.04

04

ITEM

4.01

4.02
4.03
4.04

4.05

4.06

O bjeto

LOTE 03 – AVEIA E FARINHA LACTE A

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
G E RS O N SA N T O S ROCHA – M E

O bjeto

LOTE 04 – FARINHA

1º Lugar

GERSON SANTOS ROCHA – M E

5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09

O bjeto

LOTE 05 – CAFÉ E CHÁ

1º Lugar

GERSON SANTOS ROCHA – M E
ESPECIFICAÇÃO

6.05

17,50
VALOR (R$)

1,98
2,98
2,49

O bjeto
07
1º Lugar

ITEM

9.02
9.03

7.01
7.02
7.03
7.04

ESPECIFICAÇÃO

O bjeto

LOTE 09 - ÓLEO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Valor / Total
(R$)
15,78

UNID VALOR (R$)
Pacote
1,34
Pacote
1,94
Pacote
1,78

Kg

2,78

Kg

7,94

Valor / Total
(R$)
12,70

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Óleo comestível vegetal de soja, refinado, sem colesterol, lata de
900ml em caixas com 20 latas com identificação do produto,
marca do fabricante,. Produto industrializado no máximo 30 dias Unid
antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao
produto ofertado.
Óleo 100% puro de girassol, embalagem com 900 ml
Unid
Óleo 100% puro de milho, embalagem com 900 ml
Unid
O bjeto

LOTE 10 – AZEITE

1º Lugar

E m presa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

10
Valor / Total
(R$)
15,80
UNID

VALOR
(R$)
2,99

2,00
1,29

0,94

ITEM
12.01
12.02
12.03
12.04

ITEM
4,98

Kg

2,90

Kg

2,70

Kg

1,90

O bjeto

LOTE 12 – MILHO E ERVILHA EM CONSERVA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
G E R SON SANTOS ROCHA – M E

ESPECIFICAÇÃO
Ervilha - lata c/ no mínimo 200g
Milho verde, emb. C/ 200 g - (caixa c/ 24)
Milho verde, emb. C/ 250 g
Milho verde em conserva, lata 200 gramas
Objeto

LOTE 13 – S A RDINHA

1º L ugar

E m presa( s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENT O

13

VALOR
(R$)

kg

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
G E R SON SANTOS ROCHA – M E

12

1,61
0,99

LOTE 11 – AZE ITONA

ESPECIFICAÇÃO
ITEM
11.01 Azeitona, verde, em conserva (emb . C/ 100 g, no mínimo)
11.02 Azeitona preta pote c/ 200 g, no mínimo

2,00
0,99

O bjeto
11

2,99

Valor / Total
(R$)
18,48
UNID

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
10.03 Azeite de oliva – lata c/ 500 ml, no m ínimo, puro, sem colesterol.

13.01

13.02

VALOR (R$)

4,85

3,50
4,35

kg

6,00

O bjeto

LOTE 14 – FIAMBRE BOVINO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
G E R SON SANTOS ROCHA – M E

ESPECIFICAÇÃO
ITEM
14.01 Fiambre bovino ( cx. C/ 24 und. de no mínimo 320 g)
O bjeto
15

Valor / Total
(R$)
11,90
UNID

Macarrão sêmola/semolina pacotes de 500 g em fardos com no m ínim o 4
kg produto industrializado no m áximo de 30 dias antes da data de Kg
entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.
Macarrão instantâneo em pacote c/ 24 unidades de no mínimo 100
Pacote
gramas
Macarrão p/ lasanha pré-coz ido; embalagem com no mínimo 200 gram as
Kg
Macarrão tipo parafuso com no mínimo 500g
Kg

VALOR
(R$)

1º Lugar

15.01

3,85
15.02

0,60
3,80
3,65

2013

15.03

Valor / Total
(R$)
6,90
UNID
Unid

VALOR (R$)
6,90

Valor / Total
(R$)
4,27
UNID
Emb.
Pote

VALOR (R$)
1,98
2,29

Valor / Total
(R$)
22,35
UNID
Unid
Caixa
Pacote
Lata

VALOR (R$)
1,39
17,98
1,49
1,49

Valor / Total
(R$)
205,60

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Sardinha em óleo lata de 130g em caixas com 50 latas produto
industrializado no máxim o 30 dias antes da data de entrega com Caixa
prazo de validade pertinente ao produto ofe rtado.
Sardinha ao molho lata de 130g em caixas com 50 latas produto
industrializado no máxim o 30 dias antes da data de entrega com Caixa
prazo de validade pertinente ao produto ofe rtado.

14

ITEM

ITEM

E m presa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

2,63

LOTE 07 – MACARRÃO
Empresa(s) Vencedora(s)
G E RALDO ALVES DA SILVA

1º Lugar

09

9.01

VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO

LOTE 08 – M ILH O

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
8.01 Milho para mungunzá pacote com no mínimo 500g
8.02 Milho de pipoca p/ microondas com no mínimo 100 g
8.03 Milho para pipoca c/ no m ínimo 500 g
Milho para canjica amarela, de 1ª qualidade, be neficiado polido
limpo isento de sujidades, parasitas e larvas. Admitindo umidade
8.07 m áxima de 14% por peso. Acondicionado em saco plástico
transparente atóxico. Embalagem com 01 kg, com identificação
do produto, m arca do fabricante, prazo de validade e peso líquido
Mistura para preparo de produto tipo mungunzá (mingau de milho
e trigo),composto de leite em pó,açúcar, farinha de milho prégelatinizada, amido de milho, gordura ve ge tal, farinha de
trigo,lecitina de soja, vitamina a,e,b1,b2,b6 e ferro;acondicionado
8.08
em embalagens de filme flexível do tipo polietileno atóxico de
baixa densidade e espessura de 100(cem) micra por parede, pacote
contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido.

1,20

LOTE 06 - FEIJÃO

Feijão carioquinha, classe cores, tipo 1, novo, c om identificação do
produto, marca do fabricante,. Pacote de 01 kg em fardo com 30 kg
produto embalado no m áxim o 3 0 dias antes da data de entrega com
prazo de validade pertinente do produto ofertado.
Feijão preto tipo 1 pcte. C/ no mínimo 1 kg no mínimo
Feijão - macacar, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e Sadios,
com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades
e misturas de outras espécies, Acondicionado em saco plástico
Contendo 1kg, embalagem secundaria Plástica de 30kg.
Feijão verde: pacote com no mínimo 1kg
Feijoada pré-cozida composta de feijão, água, bacon, lingüiça tipo
calabresa, lombo, costela defumada de suíno, cebola, sal, amido e
pim enta branca. Produto industrializado no máximo de 30 dias antes
da data de entrega com vigência de 6 meses embalado á vácuo, em
embalagem plástica transparente, herm eticamente fechado por
termossoldagem, embalagem de 500 g e caixas de papelão com até 12
kg produto industrializado no m áxim o de 30 dias antes da data de
entrega com vigência de 6 meses

O bjeto
08

6,22

Empresa(s) Vencedora(s)

ITEM

6.04

3,48
3,49

Café solúvel frasco c/ 100g no m ínim o, de primeira qualidade, com
Frasco
selo de pureza da associação brasileira da industria do café - abic.
Café torrado e moído, em b .a vácuo c/selo de pureza com no mínimo
Pacote
250g
Chá m ate, embalagem à granel em caixa de 200g, com identificação
Unid
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.
Chá de camomila; embalagem: caixa com no mínimo 10 saquinhos de
Caixa
no mínimo 10g
Chá de erva-doce; embalagem com no mínimo 10 saquinhos de no
Caixa
mínimo 10g
Chá de erva-doce; embalagem: no mínimo 1 kg
Caixa
Chá de erva cidreira; embalagem com no mínimo 10 saquinhos de no
Caixa
mínimo, 10g
Chá de hortelã; embalagem: caixa com no mínimo 10 saquinhos de no
Caixa
mínimo 10g
Chá de maçã; embalagem: caixa com no mínimo 10 saquinhos de no
Caixa
mínimo 10g

1º Lugar

6.03

79,90

Empresa(s) Vencedora(s)

O bjeto

6.02

79,90

Valor / Total
(R$)

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Farinha de mandioca, grupo seca subgrupo fina, tipo 1.
Embalagem contendo 01 kg, com identific ação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Produtos
Kg
embalados no máximo 30 dias antes da data de entrega com
vigência pertinente ao produto ofertado.
Farinha de rosca pcte. c/ no m ínimo 1 kg
Kg
Farinha de trigo (sem fermento), 1 kg
Kg
Farinha de m ilho - flocao, pré -cozida, obtida do grão do milho
torrado e peneirado, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas
e larvas, acondicionada em saco plástico, atóxico com 500g e
embalagem s ecundaria de papel reforçado com 10 kg.
Farinha de m ilho - flocao, pré-cozido, obtida do grão do milho
degerminado, pré-cozido ou pre-gelatin, na cor am arela, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico,
Kg
atóxico com 500g e embal. Sec. De papel reforc. com máximo de
10 kg.
Amido de milho, embalagem de 1 kg, com identificação do
Kg
produto, marca do fabricante, praz o de validade e peso líquido.

06

6.01

VALOR (R$)

Empresa(s) Vencedora(s)

ITEM

5.02

Valor / Total
(R$)
166,77

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Aveia em pó, caixa c/ no mínimo 24 unids. No mínimo 500gr
Caixa
cada
Aveia em flocos, caixa com no mínimo 24 unids. C/ no m ínimo
Caixa
500g.
Aveia em flocos, lata com 500 gramas no mínim o
Lata
Farinha láctea, embalagens de no mínimo 4 00gr
Lata

05

5.01

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – P M P- PARNAIBA-PI

VALOR (R$)
102,80

102,80

Valor / Total
(R$)
52,56
UNID
CX

VALOR (R$)
52,56

LOTE 15 – SUCO
E m presa(s) Vencedora(s)
S . D. F. TRAVASSOS (ME) SÉRGIO DINIZ DE
FREITAS TRAVASSOS

Valor / Total
(R$)
56,78

ESPECIFICAÇÃO
UNID VALOR (R$)
Suco concentrado de caju garrafa de 500 ml em caixa com 12
garrafas produto industrializado no máximo de 30 dias antes da Unid
2,18
data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.
Suco concentrado de frutas variadas, vasilhame plástico de 5
litros , produto industrializado no máximo 15 dias antes da data de Vasilha
24,00
entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado,
me
estando o mesmo em resfriamento.
Suco concentrado de goiaba garrafas de 500ml em caixas com 12
garrafas produto industrializado no máximo 30 dias antes da data Caixa
30,60
de entrega com prazo d e validade pertinente ao produto ofertado.
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EXTRATOS
Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – P M P- PARNAIBA-PI

Objeto
16

LOTE 16 - CARNE BOVINA
E m presa(s) Vencedora(s)

1º L ugar

Cont. ATA EXTRATO PARC IAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I

PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Valor / Total
(R$)
355,00

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
UNID VALOR (R$)
Carne bovina - tipo acem, sem osso, em peca inteira, congelada, e
no m áximo 10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
16.01
Kg
13,25
cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de seb, embalada em
embalagem em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina – tipo alcatra (miolo), peca inteira, resfriada, e no
16.02 máximo 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
17,05
próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina – tipo alcatra, bife resfriada, e no m áximo 10% de
sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
16.03
Kg
15,15
embalada em saco plástico transparente, atóxico. Embalagens
contendo no máxim o 02 kg.
Carne bovina – tipo alcatra, cubos, resfriada, e no m áximo 10%
de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
16.04
Kg
15,15
embalada em saco plástico transparente, atóxico. Embalagens
contendo no máxim o 02 kg.
Carne bovina – tipo bisteca, bife, resfriada, e no máximo 10% de
Kg
12,13
16.05 sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina – tipo bovina congelada dianteira, sem o sso, tipo
paleta, acem ou peito, em peca dividida de acordo com o peso,
16.06 congelada, e no máximo 10 % de sebo e gordura limpa, com
Kg
10,24
aspecto, cor, cheir o e sabor próprios e no máximo 10% de sebo,
embalada em embalagem própria
Carne bovina – tipo bovina moída dianteira sem osso tipo paleta
acem ou peito em peca dividida de aco, sem pelanca, sem
gordura, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura limpa
16.07
Kg
10,24
com aspecto cor cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de
seb, embalada em embala gem própria, pesando 2 kg sem
sujidades e ação de micróbios.
Carne bovina - tipo bucho, peca inteira, resfriada, e no máximo
Kg
7,87
16.08 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - chã de dentro, sem pelanca, sem gordura,
resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura cor, cheiro e sabor
16.09
Kg
12,30
próprio, embalada em embalagem própria, pesando sem sujidades
e ação de micróbios.
Carne bovina - tipo chabaril em rodelas , sem pe lanca, resfriada,
16.10 máximo 10% sebo, gordura cor, cheiro e sabor próprio, embalada
Kg
9,67
em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.
Carne bovina - tipo costela, em peca dividida de acordo com o
peso, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura limpa, com
16.11
Kg
8,00
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de sebo,
embalada em embalada em saco plástico transparente e atóxico.
Carne bovina - tipo coxão mole, em kg, res friada, e no máximo
10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor
16.12
Kg
15,15
próprios e no máximo 10% de sebo, embalada em embalagem
própria, pesando sem sujidades e ação de micró bios.
Carne bovina - tipo file mignon, sem aba, resfriada, e no máximo
Kg
17,07
16.13 10% de sebo e gordura cor, cheiro e sabor próprio, embalada em
embalagem própria, pesando sem sujidades e ação de micróbios.
Carne bovina – tipo lagarto, peca inteira, resfriado, e no máximo
16.14 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
12,30
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - tipo maminha, em peca dividida de acordo com o
peso, resfriada, e no máximo 10% de sebo e gordura limpa, com
16.15 aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de sebo,
Kg
16,59
embalada em embala gem própria, pesando sem sujidades e ação
de micróbios.
16.16 Carne bovina – fresca moída, de segunda, embalagem de 2kg.
Kg
10,33
Carne bovina-tipo músculo, cubos, resfriado, no máximo 10% de
Kg
10,41
16.17 sebo e gordura com cor, cheiro e sabor próprio, embalada em
saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - tipo músculo, em peca dividida de acordo com o
peso congela da (entre -10c e -25-c), e no m áxim o 10% de sebo e
16.18 gordura limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no
Kg
10,41
máximo 10% de seb, embalada em saco plástico transparente e
atóxico, pesando sem sujidades e ação de micróbios.
Carne bovina - tipo paleta, peca inteira, resfriada, e no máximo
16.19 10% de seb o e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
10,41
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - tipo patinho, bife, resfriado, e no máximo 10% de
16.20 sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
14,20
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina – tipo patinho, moída, resfriado, e no máximo 10%
16.21 de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
Kg
14,20
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - tipo patinho, peça inteira, resfriado, e no máximo
16.22 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
14,20
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina - tipo peito, sem pelanca, sem gordura, resfriada, no
máximo 10% de sebo e gordura cor, cheiro e sabor próprio,
16.23
Kg
9,47
embalada em embala gem própria, pesando sem sujidades e ação
de micróbios.
Carne bovina - tipo picanha, peca inteira, resfriada, no máximo
16.24 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
21,33
embalada em saco plástico transparente, atóxico
Carne bovina - tipo rabo, peca inteira, resfriada, no máximo 10%
16.25 de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
8,53
embalada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne bovina salgada - produto preparado com carne bovina tipo
charque ponta de agulha qualidade, dessecada, de consistência
16.26 firme c/cor, cheiro e sabor próprios, isento de isento de sujidades,
Kg
12,80
parasitas e materiais estranhos, acondicionado em acondicionado
em embalagem própria.
16.27 Charque bovino, sem água com embalagem de 1 kg.
Kg
12,32
Fígado - bovino, apresentado em peças inteiras, congelado, com
aspecto de aspecto brilhante averm elhado escuro, sabor e cheiro
16.28 característicos, isento de manchas esverdeadas, sem manchas
Kg
7,40
esverdeados ou amarelados, acondicionado em saco de
polietileno transparente.
Fígado, bovino, inteiro, resfriado. Emb. Em film e pvc
16.29
Kg
6,83
transparente ou saco plástico transparente
Observação: A carne bovina deverá conter identificação de pesagem individual no ato da entrega.

LOTE 17 – CARNE DE BODE, CARNEIRO e CORDEIRO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM
17.01
17.02
17.03
17.04

ESPECIFICAÇÃO

O bjeto

LOTE 18 – CARNE SUÍNA SALGADA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09

O bjeto

LOTE 19 – CARNE SUINA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

19.02
19.03
19.04

Carne suína
- tipo bisteca, em bife, congelada, com
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne suína
tipo costela, em peca, congelada, com
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico.
Carne suína - tipo lom b o, em peca inteira, congelado, sem
acondiciona da em saco plástico transparente, atóxico.
Carne suína - tipo pernil, em peca inteira, congelada, com
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico.
O bjeto

LOTE 20 – FRANGO e PERU

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

20

ITEM

LOTE 21 – FRUTOS DO MAR

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ITEM
21.01
21.02

osso,
osso,
osso,

ESPECIFICAÇÃO
F rutos do mar - camarão rosa, casca fina, sem cabe a, tamanho médio,
congelado, extra, em sacos plásticos atóxicos.
F rutos do mar - camarão, sem cabe a, casca fina, rosa, inteiros,
tamanho grande, congelados, extra, em sacos plásticos atóxicos.

O bjeto

LOTE 22 - LINGUIÇA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

22

ITEM
22.01

22.02

22.03

10,81

Kg

10,81

Kg

10,81

VALOR
(R$)

Kg

6,80

Kg

6,80

Kg

6,85

Kg

3,80

Kg

5,80

Kg

5,85

Kg

10,53

Kg

5,60

Kg

5,60

UNID
osso,

ESPECIFICAÇÃO

Objeto

10,82

Kg

Valor / Total
(R$)
36,86

ESPECIFICAÇÃO
Linguiça - defumada, paio, preparada com carne bovina, com aspecto
normal, de boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida
em refrigeração, acondicionada em embalagem apropriada.
Linguiça - defumada, preparada com carne suína, com aspecto normal,
de boa qualidade, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, mantida em refrigeração e temperatura adequada,
acondicionada em acondicionada em saco de polietileno.
Linguiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista,
toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno.
Linguiça - frescal, tipo toscana, preparada com carne não mista,
toucinho e co ndimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa, isenta de su -jidades, parasitas e larvas, m antida em temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno

VALOR
(R$)

Kg

9,90

Kg

8,49

Kg

8,49

Kg

9,98

Valor / Total
(R$)
39,75
UNID

F rango - inteiro, resfriado, sem pés , pescoço e vísceras, com aspecto cor
20.01 e cheiro próprios, sem manchas e parasitas , acondicionado em saco
plástico.
F rango - peito, de frango, com osso, de primeira qualidade, congelado.
20.02
Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente
F rango - peito, de frango, em file, sem osso e cartilagem, de primeira
20.03 qualidade, congelado. Embalagem em filme pvc transparente ou saco
plástico transparente
F rango – coxa e sobre coxa de frango, de primeira qualidade, congelado.
20.04
Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente
Carne de peru - inteiro, sem pés, sem pescoço, resfriador, embalagem
20.05
plástica atóxica
20.06 Carne de peru - peito defumado, embalagem plástica atóxica.
Observação: O frango deverá conter identificação de pesagem individual no ato

21

Kg

UNID

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

VALOR
(R$)

Valor / Total
(R$)
57,63

Carne suína salgada - tipo costela defumada, em pe daços com osso,
conservada em sal, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
Carne suína salgada - tipo orelha defum ada, em peca, conservada em sal,
condicionado em saco plástico transparente atóxico.
Carne suína salgada - tipo paio, em peca natural, acondicionado em saco
plástico transparente, atóxico.
Carne suína salgada - tipo pé de porco, em pedaços com osso,
conservado em sal, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
Carne suína salgada - tipo pé defumado, em pec as com osso, conservada
em sal, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
Carne suína salgada - tipo pé, em peca, conservada em sal,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 1 a
5kgs.
Carne suína salgada - tipo pernil defumado, em pedaços com osso,
conservada em sal, acondicionado em saco plástico transparente atóxico,
Carne suína salgada – tipo rabodefum ado, em peca, conservada em sal,
acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
Carne suína salgada
- tipo rabo, em peça, conservada em sal,
acondicionado em saco plástico, transparente.

19

19.01

UNID

ESPECIFICAÇÃO

ITEM
18.01

Valor / Total
(R$)
43,25

Carne de bode - dianteira, pedaço, congelada, e no máximo 10% de sebo
e gordura, saco plástico transparente atóxico.
Carne de bode - traseira, pedaço, congelada, e no máximo 10% d e sebo
e gordura, saco plástico transparente atóxico.
Carne de carneiro semi processada - pernil, em peca, congelado, saco
plástico trans-parente atóxico, inspecionada pelo órgão responsável, sem
macha.
Carne de cordeiro - pernil, sem manchas, parasitas ou fungos, resfriado,
sacos plásticos atóxicos.

18

22.04

2013

O bjeto
17

VALOR
(R$)

Kg

6,65

Kg

9,85

Kg

6,90

Kg

6,65

Kg

4,85

Kg
4,85
da entrega.
Valor / Total
(R$)
29,00

UNID

VALOR
(R$)

Kg

14,50

Kg

14,50

Valor / Total
(R$)
30,96
UNID

VALOR
(R$)

Kg

7,99

Kg

7,99

Kg

7,99

Kg

6,99

Diário Oficial do Município de Parnaíba - n° 1113 - 06 de Março de 2013

9

EXTRATOS
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Cont. ATA EXTRATO PARC IAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I

O bjeto

LOTE 23 - PEIXE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

23

ESPECIFICAÇÃO

ITEM
23.01
23.02
23.03
23.04

23.05
23.06

Objeto

LOTE 24 – MANTEIGA E MARGARINA

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO
Manteiga 500g
Manteiga pote 200g
Margarina vegetal 250g
Margarina vegetal 500g
Manteiga hidrogenada 500 g

25.02

25.03

25.04

25.05

25.06
25.07

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA
ESPECIFICAÇÃO

26
1º Lugar
ITEM

26.02

26.03

ITEM

VALOR
(R$)

29.01
Kg

26,50

Kg

26,50

Kg

14,50

29.02

Kg

11,50

Kg

14,50

Kg

14,50

VALOR (R$)
4,39
1,29
2,29
3,95
3,98

Valor / Total
(R$)
79,50

Kg

VALOR
(R$)

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 2 9 - BACALHAU

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ITEM
30.01
30.02
30.03
30.04
30.05
30.06

Objeto

LOTE 3 0 – QUEIJO E REQUEIJÃO

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

32

Kg

8,28

Kg

14,25

Kg

10,79

Kg

14,24

Kg

10,79

ITEM
32.01
32.02
32.03
32.04
32.05
32.06
32.07
32.08

33

Kg

UNID

Kg

ESPECIFICAÇÃO
Queijo coalho (fatiado)
Queijo ricota (em b . 500g).
Queijo mussarela (fatiado)
Queijo tipo prato (fatiado)
Requeijão cremoso (pote c/ 200g)
Requeijão em barra
Objeto

LOTE 3 1 - PÃO

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

31

ITEM
31.01
31.02
31.03
31.04
31.05
31.06
31.07
31.08
31.09
31.10
31.11
31.12

5,62

VALOR
(R$)

ITEM
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05

ESPECIFICAÇÃO
Pão massa fina para patê de 20 g
Pão massa fina com coco de 50 g
Pão massa fina de 25 g
Pão bengala de 500 g
Pão língua de sogra de 50 g
Pão francês de 25 g
Pão de forma c/ casca (bordas) 500 g
Pão de forma s em casc a 500 g
Pão de leite 400 g
Pão de queijo 50 g
Pão de queijo 50 g
Pão massa fina para hambúrguer
O bjeto

LOTE 32 - BOLO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Bolo
Bolo
Bolo
Bolo
Bolo
Bolo
Bolo
Bolo

ESPECIFICAÇÃO
de batata
de macaxeira
de chocolate
de milho
doce – tipo pudim 700 g
salgado 30 g
de goma salgado 700g
de puba

Kg

4,98

Kg

5,98

UNID
kg
Unid
Kg
Kg
Unid
kg

UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1º L ugar

LOTE 34 – R O SQUINHA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
34.01 Rosquinha de coco, aproximadamente 800g – Pacote
34.02 Rosquinha de chocolate, aproximadamente 800g – Pacote

Objeto

LOTE 3 5 – BISCOITO

LOTE 27 - PATÊ

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

27

ITEM
27.01
27.02
27.03

Valor / Total
(R$)
41,94

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
UNID VALOR (R$)
Patê - salmão defumado, salanese, pickles e raízes forte, pote de
Kg
13,98
vidro, 120 gramas.
Patê de peru
Frasco
13,98
Patê de presunto
F rasco
13,98
Objeto

28
1º L ugar

35.01

35.02
35.03

LOTE 28 - BACON
Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
28.01 Bacon defumado (fatiado)
28.02 Bacon manta

UNID
Unid
Unid

35.04

Valor / Total
(R$)
23,50

35.05
35.06
35.07
35.08
35.09
35.10

VALOR (R$)
11,75
11,75

2013

ESPECIFICAÇÃO
Biscoito doce tipo maria pacotes de 400g em caixas com até 4 kg
produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de
entrega com vigência de 6 meses
Biscoito salgado tipo cream cracker, dupla embalagem, pacotes
de 500g em caixa de até 10kg. Produto industrializado no
máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade
pertinente ao produto ofertado com vigência de 6 meses
Biscoito achocolatado c/ no mínimo 100g
Biscoito tipo água e sal - embalagem: pacote com 04 unidades e
peso líquido mínimo de 20 g cada unidade
Biscoito tipo recheado, sabor chocolate, com no m ínim o 1 40 g
Biscoito tipo recheado, sabor morango, com no m ínimo 140 g
Biscoito maisena em embalagens de no mínimo 100 g
Biscoito tipo recheado, sabor doce de leite, com no mínimo 140 g
Biscoito waffer, sabores diversos, de no mínimo 160 g
Biscoito salgado , de formato redondo 400g - Pacote

VALOR (R$ )
13,80
6,90
20,40
20,40
5,89
2,90

VALOR (R$)
0,40
0,49
0,50
2,40
1,20
0,50
2,23
2,43
1,90
0,69
0,69
0,30

VALOR (R$)
3,40
5,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00

Valor / Total
(R$)
9,57
UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

VALOR (R$)
0,99
2,99
2,79
1,90
0,90

Valor / Total
(R$)
3,96
UNID
PCT
PCT

35
O bjeto

21,50

Valor / Total
(R$)
31,40

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

O bjeto

21,50

Valor / Total
(R$)
13,73

LOTE 3 3 – TORRADA, PÊTA E SEQUILHOS DOCES

ESPECIFICAÇÃO
Sequilhos doces
Pêta
Torrada amanteigada
Torrada sem manteiga
Torrada temperada c/ orégano

VALOR (R$)

Valor / Total
(R$)
70,29

Objeto

7,98
34

Valor / Total
(R$)
43,00

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Bacalhau - tipo zarbo, apresentação salgado e seco, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento desujidades, parasitas
Kg
e larvas, em caixa de madeira reforçada.
Bacalhau - tipo ling, apresentação salgado e seco, com aspecto,
Kg
cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, pa rasitas e larvas,
em caixa de madeira reforçada.

15,53

LOTE 26 – APRESUNTADO, MORTADELA E TOUCINHO
Valor / Total
Empresa(s) V encedora(s)
(R$)
GERSON SANTOS ROCHA – M E
18,94

Apres untado - cozido, obtido de pernil ou outra parte do suíno sadio,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas
e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, reem balado em caixa de papelão
Mortadela - constituída da mistura de carnes bovina e s uína misturadas
e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares,
apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de
u m idade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias
estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico.
Toucinho defumado - preparado com c a rne curada de suíno barriga de
suíno e salm o ra, acondicionado em caixa com 250 gr.

Objeto

30

UNID

Presunto - magro, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio,
com as pecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos
e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico,
reembalado em caixa de papelão.
Presunto - magro, fiambre - pré-cozido, de suíno, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado embalagem atóxica.
Presunto - magro, pré -cozido, de carne suína, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado
em plástica, atóxica.
Presunto - magro, pré-cozido, de frango, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sem sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em plástica, atóxica.
Presunto - magro, pré-cozido, de peru, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em
plástica, atóxica.
Presunto - magro, pré-cozido, fatiado, de frango, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e la rvas,
acondicionado em plástica, atóxica, reembalado em caixa de papelão
reforçada.
Salsicha hot dog 1ª qualidade. Embalagem de no máxim o 2 kg.
O bjeto

26.01

UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

LOTE 25 - PRESUNTO

ITEM

29

Valor / Total
(R$)
15,90

Objeto
25

25.01

UNID

Peixe - pescada am arela, file, em postas congelado, sem vísceras, sem
pele, sem manchas, parasitas ou fungos, acondicionado em saco plástico
transparente atóxico, embalado em c aixa de papelão.
Peixe - piratinga, em posta, resfriado sem vísceras, sem escamas, sem
manchas, sem cabeça, parasitas ou fungos, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico.
Peixe – serra, em posta, res friado sem vísceras, sem escamas, sem
manchas, sem cabeça, parasitas ou fungos, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico
Peixe – cam urupim, em posta, resfriado sem vísceras, sem escamas, sem
manchas, sem cabeça, parasitas ou fungos, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico.
Peixe – pargo, em posta, resfriado sem v ísceras, sem escamas, sem
manchas, sem cabeça, parasitas ou fungos, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico.
Peixe – tilapia, filé, em posta, resfriado sem vísceras, sem escamas, sem
manchas, sem cabeça, parasitas ou fungos, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico.

24

ITEM
24.01
24.02
24.03
24.04
24.05

Valor / Total
(R$)
108,00

VALOR (R$)
1,98
1,98

Valor / Total
(R$)
16,80
UNID

VALOR (R$)

Kg

6,99

Kg

1,99

Pacote

1,69

Emb.

1,15

Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote

0,98
0,98
1,25
0,98
0,40
0,39
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Objeto

LOTE 36 – LEITE DE COCO E COCO RALADO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
TATIANA L. DE VASCONCE L OS – M E .

36

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
36.01 L eit e de coco c/ 500m l
36.02 L eite de coco c/ 600m l
36.03 Coco ralado, pacote c/ no mínimo 100 g
O bjeto
37

1º Lugar

O b jeto
Valor / Total
(R$)
10,75
UNID
Unid
Unid
Unid

46

VALOR (R$)
3,88
3,89
2,98

IT E M
46.01
46.02
46.03
46.04

LOTE 37 – CREME DE LEITE
Valor / Total
(R$)
4,27

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
37.01 Creme de leite em lata embalagem de no mínimo 300g
37.02 Creme de leite embalagem tetra pack c/ no m ínimo 200g.

UNID
Unid
Unid

VALOR (R$)
2,96
1,31

47
IT E M

O bjeto
38
1º Lugar

LOTE 37 – CREME DE LEITE
Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
38.01 L eite condensado - lata c/ n o m ínimo 390g
38.02 L eite condensado - caixa c/ no mínimo 390g

39
ITEM
39.01

40
ITEM
40.01

O bjeto

LOTE 39 – LEITE PASTEURIZADO – TIPO C

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

1º Lugar

41.02
41.03
41.04

42
IT E M
42.01
42.02

1º Lugar

VALOR (R$)
2,13
2,13

UNID

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Colorau em pó, pacote de 100g em fardo com 1kg, produto
industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com Unid
prazo de validade pertinente do produto ofertado.
Cuminho em pó, embalagem de 50 gramas no mínimo
Unid
Canela em p ó, embala gem com no mínimo 40g
Unid
Ferm ento em pó; embalagem c/ no mínimo 100gr
Unid
O b jeto

LOTE 47 – SAL

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Sal refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem
contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do Kg
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Sal grosso embalagem de 1kg no mínimo
Kg
O b jeto

LOTE 48 - CATCHUP

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

48

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
48.01 Catchup tradicional, frasco com no mínimo 400 gramas
48.02 Catchup tradicional embalagem de no mínimo 200ml
48.03 Catchup picante em balagem de no mínimo 200 m l

VALOR (R$)
1,90

Valor / Total
(R$)
2,78

ITEM
49.01
49.02

VALOR (R$)

O b jeto

LOTE 49 - MAIONESE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
TATIANA L. DE VASCONCELOS – ME.

VALOR (R$)
0,35
0,35
0,94
2,10

Valor / Total
(R$)
1,86
VALOR (R$)
0,91
0,95

Valor / Total
(R$)
5,70
UNID
Frasco
Frasco
Frasco

VALOR (R$)
2,30
1,70
1,70

Valor / Total
(R$)
30,00

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Maionese, caixa c/ 24 unidades no mínimo, com no mínimo
Caixa
250gr cada
Maionese c/ ervas pote c/ no mínimo 200g
Unid

VALOR (R$)
26,88
3,12

LOTE 50 – MOLHO
Unid

O b jeto

2,78

50

Valor / Total
(R$)
14,79

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
1º Lugar

LOTE 41 – LEITE EM PÓ
Valor / Total
(R$)
385,30

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIME NTO

ESPECIFICAÇÃO
L eite integral em pó, pacote de 200g, fardos com 10kg, produto
industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com
prazo de validade pertinente ao produto ofertado.
L eite desnatado em pó; cx (c/ 12 und ) lata com no m ínimo 290
gramas
L eite integral em pó; cx c/ 12 und, lata com no mínimo 290
gramas
L eite integral em pó; cx c/ 24 und, lata com no mínimo 290
gramas
O b jeto

47.02

49

LOTE 40- LEITE LONGA VIDA

ESPECIFICAÇÃO
L eite, líquido integral, pasteurizado, longa vida, com no mínimo
1 litro. Embalagem tetra park com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis)
meses e capacidade. O produto deverá ter registro no ministério
da agricultura e/ou ministério de saúde.

47.01

Valor / Total
(R$)
1,90

Objeto

41

41.01

UNID
Lata
Caixa

ESPECIFICAÇÃO
UNID
L eite tipo C, pasteurizado, acondicionado em embalagem plástica
resistente, c/ 1 litro, com identificação do produto, m arca do Saco
fabricante, prazo de validade e peso líquido..

Objeto

ITEM

Valor / Total
(R$)
4,26

1º Lugar

LOTE 46 – COLORAU, CUMINHO, FERMENTO E CANELA EM PÓ
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
GERALDO ALVES DA SIL VA
3,74

UNID

VALOR (R$)

Kg

19,90

Caixa

106,70

Caixa

89,50

Caixa

169,20

ITEM
50.01
50.02
50.03
50.04
50.05

Molho
Molho
Molho
Molho
Molho

ESPECIFICAÇÃO
de pimenta vermelho com no mínimo 250 ml
de pimenta verde com no mínimo 150 ml
inglês em embala gem de no mínim o 2 50 ml
madeira com embala gem de no mínimo 340 ml
de soja 500 ml no m ínim o

UNID
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco

VALOR (R$)
3,99
1,50
1,40
1,40
6,50

LOTE 51 – V INAGR E E TEMPERO
O b jeto
51

1º Lugar

LOTE 42 – LEITE EM PÓ INFANTIL
Valor / Total
(R$)
29,80

Empresa(s) Vencedora(s)
V ICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Leite em pó infantil para crianças de até 06(seis) meses de vida,
Lata
lata com no mínimo 450 gramas
Leite em pó infantil para crianças entre 06(seis) e 12(doze) meses
Lata
de vida, lata com no mínimo 450 gramas

Valor / Total
(R$)
6,55

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ITEM
51.01
51.02
51.03
51.04

ESPECIFICAÇÃO
Vinagre temperado, garrafa de no m ínimo 1 litro
Tempero pronto à base de alho e sal em pó.
Vinagre de álcool; embalagem de no mínimo 500 ml
Vinagre de vinho tinto de no mínimo 500 m l

VALOR (R$)

UNID
Litro
Unid
Frasco
Frasco

VALOR (R$)
4,99
0,29
0,67
0,60

LOTE 52 – C A L D O

14,90

O b jeto
52

Valor / Total
(R$)
21,60

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

14,90
1º Lugar

O b jeto
43
1º Lugar

LOTE 43 – LEITE DE SOJA
Empresa(s) Vencedora(s)
V ICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

IT E M
ESPECIFICAÇÃO
43.01 Leite de soja light em pó; embalagem de no mínimo 300g
43.02 Leite de soja em pó em embalagem de no mínimo 300 g
43.03 Leite de soja instantâneo sem lactose lata com no mínimo 300g.
O b jeto
44

1º Lugar

UNID
Unid
Unid
Lata

Valor / Total
(R$)
41,37

ITEM

VALOR (R$)
13,79
13,79
13,79

52.02

52.01

52.03

44.01
44.02

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Corante alimentício a base de urucum, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Kg
Embalagem: pacote com 01 kg. (colorau).
Corante alimentício a base de urucum com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Kg
Embalagem: pacote com 100 g. (colorau).
O b jeto

Valor / Total
(R$)
3,94

IT E M
45.01
45.05

LOTE 53 – C O NDIMENTO EM PÓ

53

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
TATIANA L. DE VASCONCELOS – ME.

VALOR (R$)
53.01

3,59
53.02

0,35

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Condimento em pó pacote de 180 g produto industrializado no
máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade Unid
pertinente do produto ofertado.
Condimento em pó pacote de 100g em fardo com 1kg produto
industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com Unid
prazo de validade pertinente do produto ofertado.
O b jeto

LOTE 54 - SOPA

1 º L u ga r

Empresa(s) Vencedora(s)
V ICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ESPECIFICAÇÃO
UNID
P olpa de tomate em b alagem de tetra pak de 190 a 320 ml em
caixas com 24 unidades produto industrializado no m áximo 30
Kg
dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao
produto ofertado
Extrato de tomate concentrado, em balagem contendo no mínimo
Unid
260g

54

Valor / Total
(R$)
11,30

IT E M
5 4 .01
5 4 .02
5 4 .03
5 4 .04

VALOR (R$)
6,50
4,80

2013

S opa
S opa
S opa
S opa

E S P E C IFIC A Ç Ã O
macarrão, ervilha e lingüiça.
macarrão, le gum es , presunto e o v os .
batata inglesa com frango e salsa
macarrão colorido com charque e m andioquinha

VALOR (R$)
7,20
7,20
7,20

Valor / Total
(R$)
1,58

LOTE 45 – POLPA DE TOMATE

45
1º Lugar

O b jeto

LOTE 44 - C O RANTE

ITEM

IT E M

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Caldo, para culinária, de bacon - cx c/ 24 unid de 12 tabletes Caixa
cada
Caldo, para culinária, de galinha – cx c/ 24 unid de 12 tabletes
Caixa
cada
Caldo, para culinária, de carne - cx c/ 24 unid de 12 tabletes
Caixa
cada

VALOR (R$)
1,06
0,52

Valor / Total
(R$)
1 1 ,96
U N ID
Kg
Kg
Kg
Kg

V A L O R ( R $)
2 ,99
2 ,99
2 ,99
2 ,99
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Objeto

LOTE 55 – MISTURAS DIVERSAS

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
G E R SON SANTOS ROCHA – ME

55

IT E M

55.01

55.02

55.03

55.04

55.05

55.06

55.07

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Mistura para o preparo de canjica - constituída de: leite em pó
açúcar, m ilho para canjica pré -cozido, admitindo adição de coco
ralado, gema de ovos, canela em pó, corantes artificiais,
aromatiz antes, não poderá conter soja e seus derivados, de fácil
Kg
preparo pela adição de água e cozimento rápido, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas,
embalado em saco de polietileno atóxico, resistente,
acondicionado em caixa de papelão reforçada, lacrada e rotulada.
Mistura para o preparo de arroz doce - constituída de: leite pó,
açúcar, arroz grãos inteiros e espessa, admitindo a adição de coco
ralado, gema de ovos, canela em pó e aromatizantes naturais, não
permitido adição de soja e seus derivados, deverá ser de fácil
preparo pela adição de água e cozimento rápido, isento de
Kg
sujidades, parasitos e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, embalado em saco de polietileno atóxico, resistente,
acondicionado em caixa de papelão reforçada, lacrada e rotulada,
e suas condições deverão estar de acordo com (res.rdc
12/01Anvisa/m s),(res.04/88 cns/ms)
Mistura para o preparo de risoto de frango constituído de pedaços
de peito, desidratados ou liofilizados, arroz tipo parbolizado, précozido, em grãos, hortaliças desidratadas ou liofilizadas, em
pedaços, não admitindo adição de ervilha e condimentos, sem
pimenta, não devendo conter não admitindo adição de soja e seus Kg
derivados, podendo conter conservantes, corantes artificiais e
arroz macerado, com aspecto, cor, odor e sabor próprio,isento de
sujidades, parasitos e larvas, embalado em saco lam inado
metalizado, acondicionado em caixa de papelão reforçado
Mistura p/preparo sopa arroz/feijão/carne/legum es - constituído
como base o macarrão, feijão, legumes, farinha de trigo, sal,
charque desidratada, gordura vegetal hidrogenada, amido de
m ilho e extrato de levedura, condimentos sem pimenta, não será
permitido soja e seus derivados, glum ato de monossodio, podendo Kg
conter macarrão, com aspecto, cor cheiro e sabor próprios, isento
de sujidades, acondicionado em saco de polietileno metalizado,
resistente, termosoldavel_c/ 2kg, embalado em caixa de papelão
reforçada.
Mistura para preparo de mingau - a base de amido de milho, Kg
contendo vitam inas e sais, chocolate, caixa com 20kg.
Mistura para preparo de risoto de carne - pedaços de carne bovina
desidratada, arroz pré-cozido em graos, proteína vegetal
texturiz ada, legum es desidratados e outros ingredientes
permitidos, sem adição deconservantes e corantes artificiais, sem Kg
arrozmacerado, cor, cheiro e sabor próprio, isento desujidades e
parasitos e larvas, em saco laminadometalizado, em caixa de
papelão reforçada.
Mistura para preparo de risoto de carne - pedaços de carne
bovina desidratada, arroz pré-cozido em grãos, proteína vegetal
texturiz ada, legum es desidratados e outros ingredientes
permitidos, sem adição de conservantes e corantes artificiais, sem Kg
arroz macerado, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e
parasitos e larvas, em s aco laminado metalizado, em caixa de
papelão reforçada.
O b jeto

56
1º Lugar
IT E M

56.01

56.02

56.03

56.04

IT E M
57.01

57.02

Valor / Total
(R$)
55,84
57.03

VALOR (R$)

9,99

57.04

9,99

O b jeto

LOTE 57 – M ISTURA PARA PREPARO DE SOPA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

Mistura para preparo de sopa - de maca rrão com macaxeira,
charque e legumes, com 360kcal em 100g/pó, 17g de proteínas em
100g/pó, cocção m ínima de 20 minutos, com no m ínimo 9% em
peso de carne de charque em pedaços desidratado, mínimo 8% em
peso de macaxeira desidratada, 4% em peso de extrato de carne
bovina, mínimo de 3% em peso de cenoura em pedaços desidratado
e 3% em peso de tomate em pedaços desidratado, mínimo 3% em
peso de extrato de leveduras se cas ,2% em peso de ovo integral em
pó, embalagem de material laminado metalizado com 1kg
acondicionado em caixa de papelão reforçada.
Mistura para preparo de sopa - de maca rrão com macaxeira,
charque e legum es, com 3 60kcal em 100g/pó, 17g de proteínas em
100g/pó, cocção m ínima de 20 minutos, com no m ínimo 9% em
peso de carne de charque Em pedaços desidratado, mínimo 8% em
peso de macaxeira desidratada, 4% em peso de extrato de carne
bovina, mínimo de 3% em peso de cenoura em pedaços desidratado
e 3% em peso de tomate em pedaços desidratado, mínimo 3% em
peso de extrato de leveduras secas, 2% em peso de ovo integral em
pó, embalagem de material laminado metalizado com 1kg
acondicionado em caixa de papelão reforçada.

Objeto
58
1º Lugar
ITE M
6,49

58.01

6,49

58.02
9,90

6,49

58.03
6,49

LOTE 56 – M ISTURA PARA PREPARO DE MACARRÃO
Valor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
(R$)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
39,40

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Mistura para preparo de macarrão - parafuso semola vitam inado,
possuir m ínimo de 30%em peso de tomate, m ínim o 10% em peso
de carne bovina em pedaços desidratada na mistura do molho,
com m o lho a bolonhesa em pó, c/ no m ínimo de 17g de proteínas
em 100g/pó e lipídios de 4g em 100g/pó, com no mínim o 2% em Kg
peso de ovo integral em pó na misturado molho, c/ no mínimo
360kcal em 100g/pó, sem conter conservantes e corantes
artificiais, com validade mínima de 12 meses, embalagem
primaria de m aterial lam inado metalizado.
Mistura para preparo de macarrão - tipo espaguete vitam inado,
com no mínim o 10% em peso de carne bovina em pedaços (carne
Kg
de sol) e jerimum, embala gem primaria de material lam inado
metalizado.
Mistura para preparo de macarrão - tipo espaguete vitam inado,
com m o lho branco e frango, embalagem primaria de material Kg
laminado metalizado.
Mistura para preparo de macarrão - parafuso vitaminado, c/molho
branco e frango, possuir m in. De 5% em, mínimo de 10% em
peso de carne de peito de frango desidratada, mínimo de 365kcal
em 100g/pó, mínimo 5% em peso de cenoura em pedaços
desidratada, possuir 18g de proteínas em 100g/pó, com no
Kg
m ínimo 2% em peso de ovo integral em p ó, min. 5% em peso de
ervilhas em grão desidratada, mínimo de 3% em peso de tomate
em pedaços desidratado, com aspecto,cor,cheiro e sabor próprios,
embalagem primaria de material laminado metaliz a do c/
1kg,acond.em caixa de papelão reforçada c/10kg.

57

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I

VALOR (R$)

58.04
9,85

9,85

58.05
9,85

ITEM

59.01

Valor / Total
(R$)
39,40

ESPECIFICAÇÃO
UNID VALOR (R$)
Mistura para preparo de sopa - de maca rrão, com charque e com
pedaços de macaxeira desidratada proteína vege tal texturizada,
com aspecto, cor e sabor próprios e demais ingredientes
Kg
9,85
permitidos isento de sujidades, parasitos e larvas, sem
conservantes e corantes artificiais, embalado em saco laminado.
Mistura para preparo de sopa - de macarrão, com jerimum, carne
de sol e legum es, 4% em peso de extrato de leveduras secas,
possuir mínimo de 9% em peso de carne de sol em pedaços
desidratado, com 365kcal em 100g/pó, possuir mínimo de 9% em
peso de jerimum desidratado e 5% em peso de extrato de carne
Kg
9,85
bovina, possuir mínimo de 4% em peso de cenoura em pedaços
desidratado, cocção mínima de 20 minutos, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, possuir mínimo de 4% em pedaços de
tomate desidratado, embalagem primaria de material laminado
metalizado com 1kg.

59.02

59.03

2013

9,85

Kg

9,85

LOTE 58 - MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES
Valor / Total
E m presa(s) Vencedora(s)
(R$)
V ICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
48,92

ESPECIFICAÇÃO
UNID V A L O R
Mistura para o preparo de arroz com legumes - constituída de:
arroz parbolizado (carreteiro), em grãos pré -cozidos, cenoura,
carne bovina salgada (charque), desidratados ou liofilizados em
pedaços ou flocos, ervilha em grao desidratado ou liofilizado,
condim entos permitidos alho, sal, cebola, salsa e tom ate, não
Kg
perm itido adição de: pim enta, soja e derivados conservantes e
corantes artificiais, devera ser de fácil preparo pela adição de água
e cozimento rápido, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas, embalado em saco laminado
metalizado, acondicionado em caixa de papelão reforçada.
Mistura para o preparo de arroz com legumes - constituída de:
arroz, jirimum desidratado, carne de sol desidratado, proteína de
soja texturizada e outros ingredientes pe rmitidos, não é permitido
adição de: pimenta, soja e derivados sem adição de conservantes e K g
corantes artificiais devera ser de fácil preparo, com aspecto, cor e
sabor próprio, isento de sujidades, parasitos e larvas, embalado
em saco laminados, acondicionado em caixa de papelão reforçada,
Mistura para o preparo de arroz com legumes - constituída de:
arroz parbolizado tipo 1 (baião de três, 18% em peso de feijão em
grão desidratado, 9% e m peso de carne de cha rque em pedaços
desidratada, 4% em peso de extrato de carne bovina, 4% em peso
de feijão em pó desidratado, 3% em peso de cenoura em pedaços
desidratada, 3% em peso de extrato de leveduras secas, 2% em
peso de ovo integral em pó, com no mínimo 370kcal em 100g do
pó, condim entos permitidos alho, sal, cebola, salsa e tomate,
Kg
possuir m ínimo de proteínas de 17g em 100g não permitido adição
de:pimenta,soja e derivados conservantes e corantes artificiais,
devera ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido,
cocção mínima de 20 minutos, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, embalado em saco
de material laminado m etalizado, resistente e atóxico com peso
liquido de 1 kg, acondicionado em caixa de papelão reforçada,
lacrada e rotulada.
Mistura para o preparo de arroz com legumes - constituída de:
arroz, jerimum, carne de sol e legumes, possuir mínimo de 9% em
peso de carne de sol em pedaços desidratada, m ínimo de 365kcal
em 100g/pó, mínimo de 8% em peso de jerimum desidratado,
m ínimo de 4% em peso de extrato de carne bovina, mínimo de 3%
em peso de cenoura em pedaços desidratada, mínimo de 18g de
proteínas em 100g/pó, mínim o de 3% em peso de tomate em
pedaços desidratado, cocção mínima de 20 minutos, condimentos
Kg
perm itidos m ínimo de 2% em peso de ovo integral em pó, não
perm itido adição de:pimenta,soja e derivados , conservantes e
corantes artificiais, devera ser de fácil preparo pela adição de água
e cozimento rápido, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas, embalado em saco de
material laminado metalizado com 1kg, acondicionado em caixa
de papelão reforçada, lacrada com 10kg.
Mistura para o preparo de sopa de legumes - constituído de:
macarrão, carne e legumes, na constituição, com aspecto, cor, odor
e sabor próprios, isentos de sujidades, parasitos e larvas, embalado
Kg
em saco de polipropileno, atóxico e resistente, acondicionado de
forma adequada.

O b jeto

LOTE 59 – CESTA BÁSICA ALIMENTICIA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
V ICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

59
9,85

Kg

ESPECIFICAÇÃO
Cesta básica alimentícia - constituída de 05kgs de arroz tipo 2,
02k gs de feijão tipo 2, 02kgs açúcar refinado, 01kg sal refinado
iodado, 02pctes com 500grs de massa alimentícia, 02pctes com
500grs de fuba de milho, 02 latas com 9 00 ml de oleo de soja,
01pcte com 500grs de achocolatados. 01pcte com 400grs de leite
em pó integral, 01lata com 350grs de massa de tomate, 03pctes
200grs sopa instantânea de cereais, legumes e ovos, 01 lata de
700g de goiabada, leg. (dec-12486/78), (port-01/86, 74/94, 28/96,
451/97, 269/88, 161/87, 387/99), (res/nor 12/78 e res-482/99).
Cesta básica alimentícia - constituída de cesta em saco plástico
com., 2 kg farinha, 4 kg feijão, 4 kg açúcar, 4 kg arroz, 4 kg
macarrão, 2 lt óleo 900g, 3pcte cafe 250g., 4 pcte leite 250g pcte,
bolacha salgada 500gr, 02 lt de extrato de tomate 350g, 1 lt de
doce 600g., 2 kg de sal, 1 pcte de amido m ilho 200g, 04 lata_de
sardinha 130g e 1 pcte de biscoito 400g., charque 04kg, fuba 04
pcte, goiabada 600g 02lt, sabão 04 tablete, margarina 250g 04
pcte, vinagre 2un., papel higiênico 04 rolos, biscoito doce 01 cx,
farinha de trigo 0 1kg.
Cesta básica alimentícia - constituída de cesta em saco plástico
com., 2 kg farinha, 4 kg feijão, 2 kg açúcar, 4 kg arroz, 1 lt óleo
900ml, 04 pcte de mi lho pré-cozido, 02, pcte de leite em pó 200g
02 lata de sardinha 130g01 pcte amido de milho 200g e 01 kilo de
sal m o ído, iodado.

(R$)

9,85

9,85

9,52

9,85

9,85

Valor / Total
(R$)
238,88
UNID

VALOR (R$)

Cesta

40,30

Cesta

65,00

Cesta

45,99
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59.04

59.05

Cesta básica alimentícia - constituída de cesta em saco plástico
com., macarrão tipo espaguete com 500g, leite em pó integral
com 200g, café torrado e moído com 250g, arroz parborizado tipo
1 pct com 1kg, bolacha creme cracker pct com 400g,óleo de soja
com 900m l, fuba pré-cozido tipo flocão com 500g ,fiam b re Cesta
bovino lata com 320g,sal refinado com 1 kg., farinha de
mandioca pct com 1kg, charque dianteira embalagem com 1kg,
feijão carioca pct com 1kg, doce de goiabada embalagem com
600g,açúcar cristal pct com 1kg.
Cesta básica alimentícia - constituída de acondicionadas em
sacos plásticos resistentes compatíveis c, 2 kg farinha, 4 kg
feijão, 2 kg açúcar, 4 kg arroz, 4 pcte de floco de milho pré Cesta
cozido com 500g, 1 lata de óleo de soja com 900ml, 2 pcte de
leite em pó com 200g, 2 latas de sardinha com 130g, 1 pcte de
amido de milho com 200g, 1 kg de sal moído iodado.

65

O bjeto

LOTE 65 - ACHOCOLATADO

1 º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

V alor / Total
( R $)
14,49

45,99

41,60

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
65.01 Achocolatado c/ 200m l.
65.02 Achocolatado c/ 500m l.
65.03 Achocolatado c/ 1.000ml.
Alimento achocolatado em pó instantâneo, tradicional, a base
de açúcar, cacau em pó e m altodextrina, enriquecido com
65.04 vitaminas, potes de 400g em cx com 24 potes produto
industrializado no máxim o 30 dias antes da data de entrega
com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.

UNID
U nid
U nid
U nid
kg

VALOR (R$)
1 ,39
2 ,79
1 ,33
8 ,98

LOTE 66 - GELATINA

Objeto

O bjeto

LOTE 60 – CESTA BÁSICA NATALINA

60
1º Lugar

66

V alor / Total
( R $)
224,00

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

V alor / Total
( R $)
2 ,00

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILV A
1 º Lugar

ITEM

60.01

60.02

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Cesta básica natalina - constituído de panetone com 400g,
ameixa seca 100g, atum 170g, azeitona verde 70g, balas iorgute
70g, biscoitos recheados 50g, biscoito salgado 90g, bolinhos
40g, creme de leite 200g, ervilha 200g, farofa 300g, gelatina
85g, frutas cristalizadas 150g, leite condensado 270g, maionese
Cesta
200g, patê de presunto 130g, m inidisquete 11g, m istura para
bolo 400g, ovinho crocante 40g, pudim 85g, refresco 5g,
espumante 660ml, torrone 17g, uva passa 100g, amendoim
salgado 30g, castanha 20g, milho verde 200g, pêssego em calda
230g, suco de caju 500ml.
Cesta básica natalina - constituído de panetone com 400g,
amendoim salgado 30g, azeitona verde 70g, balas mastigaveis
70g, biscoitos salgados 90g., bombom recheado 100g, frutas
Cesta
cristalizadas 150g, gelatina 85g, chocolate recheado 13g.,
mistura para bolo 400g, ovinhos crocantes, salgadinho queijo
50g, shangpanhe 680 m l, torrone 17 g, u, uva passa 100g.
Objeto

61
1º L ugar

VALOR (R$)
ITEM
66.01
66.02

112,00

ESPECIFICAÇÃO
Gelatina (sabores variados) em pó para preparo; embalagem
com no mínimo 30 gramas
Gelatina dietética sabor: morango, limão, framboesa em pó
para preparo; embalagem com n o m ínimo 30 gramas

61.01

61.02

61.03

61.04

O bjeto
62
1º Lugar
ITEM
62.01

62.02

62.03
62.04
62.05

UNID

1 ,00

U nid

1 ,00

Objeto
67

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

V alor / Total
( R $)
4 ,20

1 º L ugar

112,00

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
67.01 Bebida Láctea embalagem C /200ml
67.02 Beb ida Láctea saco c/500ml.
67.03 Bebida Láctea saco c/1.000m l.

LOTE 6 1 – M ISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA
V alor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
( R $)
VICENTINA MARIA D O N A SCIMENTO
39,90

ESPECIFICAÇÃO
Mistura para preparo de bebida láctea - tipo salada de Frutas,
composto de proteínas, lipidios, 400kcal por 100g e vitaminas
a, c, b1, b6 e pp, minerais, ferro e zin, Pacote.
Mistura para preparo de bebida láctea - tipo banana c/ aveia,
possuir mínim o de 9% em peso de aveia e, composto de no
mínimo 410kcal em 100g/pó, 17g de proteínas em100g/pó e
12g de caseína em 100g do pó, embalado em saco de m aterial
lam inado metalizado com 1kg acond. Em caixa de papelão
reforçada.
Mistura para preparo de bebida láctea - tipo sabor salada de
frutas c/ m in. De 3% em peso de frutas de, composto de
410kcal em 100g/pó, 17g de proteína sem 100g/pó com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em saco de material
lam inado metalizado com 1kg.
Mistura para preparo de bebida láctea
- tipo formula e
carboidrato em pó, composto de arroz pré-cozido enriquecido
com vitam inas d, c, com p lexo b e sais minerais, lata.

VALOR (R$)

U nid

LOTE 67 – BEBIDA LÁCTEA

UNID
U nid
U nid
U nid

VALOR (R$)
0 ,70
1 ,13
2 ,37

LOTE 68 – POLPA DE ACEROLA
Objeto
68

ITEM

UNID

V alor / Total
( R $)
5 ,28

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

VALOR (R$)
1 º L ugar

Kg

10,00
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
68.01 Polpa de fruta acerola

Kg

UNID
Kg

VALO R (R$)
5 ,28

LOTE 69 – POLPA DE BACURI

10,00
Objeto

Kg

1º L ugar

9,00

ESPECIFICAÇÃO
ITEM
69.01 Polpa de fruta bacuri

Kg

V alor / Total
( R $)
13,00

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

69

10,90

UNID
Kg

VALOR (R$)
13,00

LOTE 70 – POLPA DE CAJÁ
Objeto
70

LOTE 62 – BEBIDA LÁCTEA COM LEITE EM PÓ
Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Bebida láctea capuccino composto com leite em pó, café em pó
solúvel, açúcar, m altodextrina e cacau alcalino em pó. Saco de
polietileno leitoso de 1 kg em caixa de papelão com no m ínimo
Kg
12 kg produto industrializado no máximo de 30 dias antes da
data de entrega com vigência de 6 meses.
Bebida láctea com aveia sabor iogurte de vários sabores,
composta de açúca r, leite em pó, m alto, dextrina, farinha de
aveia, aroma diversos e iogurte, saco de polietileno leitoso de
Kg
até 2kg em caixas de 12kg, produto industrializado no máx. 30
dias antes da data da entrega com p razo de validade de 6 m eses.
Bebida láctea aveia, iogurte de m orango composta com leite em
Kg
pó embalagem contendo 1 kg
Bebida láctea brigadeiro com p osta com leite em pó embalagem
Kg
contendo 1 kg
Bebida láctea iogurte de frutas composta com leite em pó
Kg
embala gem conte ndo 1 kg

1º L ugar
ITEM
70.01 Polpa de fruta cajá

VALOR (R$)

V alor / Total
( R $)
8,90

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

V alor / Total
(R$)
49,90

ESPECIFICAÇÃO

UNID
Kg

LOTE 71 – POLPA DE CAJU

9,98

O bjeto
71

V alor / Total
( R $)
4,98

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E
1º Lugar

9,98

ITEM
71.01 Polpa de fruta caju

9,98
9,98

VALOR (R$)
8,90

ESPECIFICAÇÃO

UNID
Kg

VALOR (R$)
4,98

LOTE 72 – POLPA DE GOIABA
O bjeto
72

V alor / Total
( R $)
5,10

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

9,98
1º Lugar

O bjeto
63
1º Lugar

LOTE 63 - M INGAU
Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
63.01 Mingau de aveia iogurte de morango
63.02 Mingau de farinha láctea com coco e leite condensado
63.03 Mingau de aveia com banana, malte e ovos.
O bjeto
64
ITEM

64.01

64.02

1º Lugar

V alor / Total
(R$)
29,94
UNID
U nid
U nid
U nid

VALOR (R$)
9,98
9,98
9,98

LOTE 64 – M ISTURA BEBIDA LÁCTEA
V alor / Total
(R$)
19,96

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ESPECIFICAÇÃO
Mistura láctea sabor chocolate, composto de açúcar, leite em
pó, m alto dextrina, cacau em pó alcalino, gordura vegetal,
farinha de arroz pré - gelatinada, antioxidante, flavorizante,
pacote contendo 2kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido
Mistura para prepa ro de bebida láctea com aveia sabor iogurte
de vários sabores e coloração artificial, pacote contendo 1 kg,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.

UNID

Pacote

VALOR (R$)

ITEM
ES PECIFICAÇÃO
72.01 Polpa de fruta goiaba
LOTE 73 – POLPA DE MANGA
73

9,98

2013

V alor / Total
( R $)
4,50

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E
1º Lugar

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
73.01 Polpa de fruta manga

UNID
Kg

VALOR (R$)
4,50

LOTE 74 – P O L P A D E M A R A C U J Á
Objeto
V alor / Total
( R $)
8 ,60

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
1 º L ugar

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
74.01 Polpa de fruta maracujá

Pacote

VALOR (R$)
5,10

O bjeto

74

9,98

UNID
Kg

UNID
Kg

V A L O R (R$)
8 ,60
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LOTE 75 – REFRIGERANTE A BASE DE COLA

Objeto

LOTE 8 2 – ALHO, VINAGRE E PIMENTA

1 º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

V alor / Total
( R $)
9 ,00

O bjeto
75

82

V alor / Total
( R $)
35,25

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
82.01 Alho em pasta, pote com no mínimo 200g
82.02 Vinagre balsâmico c/ frasco de no mínimo 500 ml
82.03 Pimenta do reino m o ída, embalagem de no mínimo 50g

1º Lugar
ITEM
75.01
75.02
75.03
75.04
75.05
75.06

ESPECIFICAÇÃO
Refrigerante a base de cola 250ml
Refrigerante a base de cola 2l (c/ 6 unid.)
Refrigerante a base de cola 600ml
Refrigerante a base de cola lata 350ml
Refrigerante a base de cola lata 350ml (cx c/ 12 unid.)
Refrigerante a base de cola light lata 350ml

UNID
U nid
Emb.
U nid
U nid
Emb.
U nid

VALOR (R$)
1,39
14,99
2,10
1,39
13,99
1,39

LOTE 8 3 - A D O Ç A N T E

1 º L ugar
ITEM

V alor / Total
( R $)
25,50

83.01

1º L ugar
ITEM
76.01
76.02
76.03
76.04
76.05

O bjeto
77
ITEM
77.01
77.02
77.03
77.04
77.05

1º Lugar

UNID
U nid
Emb.
U nid
U nid
U nid

VALOR (R$)
3,49
19,98
0,40
0,33
1,30

base
base
base
base
base

ESPECIFICAÇÃO
laranja 1,5l.
laranja 250ml.
laranja 600ml.
laranja, lata 350m l.
limão, light lata 350ml.

a
a
a
a
a

O bjeto

LOTE 78 – REFRIGERANTE A BASE DE UVA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

ESPECIFICAÇÃO
Refrigerante a base uva 1,5l.
Refrigerante a base uva 600ml.
Refrigerante a base uva, lata 350ml. (c/12 unid.)
Refrigerante a base uva, lata 350ml

UNID
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

Objeto
80

U nid

4,99

U nid

2.49

1 º Lugar
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
85.01 Mel de abelha centrifugado; embalagem com 1 li tro
O bjeto

LOTE 86 – MASSA DE ARROZ

1 º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

86

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
86.01 Massa de arroz - pct c/ no mínimo 500g

Objeto

LOTE 80 – RISOTO

80.01

80.02

80.03

80.04

81
ITEM
81.01
81.02
81.03
81.04
81.05

ESPECIFICAÇÃO
Mistura para preparo de risoto de frango e legumes composto
de arroz beneficiado, carne de frango desidratada, ervilha
desidratada, proteína texturizada de soja, gordura vegetal,
cenoura desidratada, sal refinado, salsa desidratada,
condimentos, antioxidante, pacote contendo 2 kg, com
identificação do produto, m arca d o fabricante, prazo de
validade e peso líquido
Mistura tipo risoto com galinha, composto de arroz
beneficiado, carne de frango desidratada, gordura vegetal, sal
refinado, cenoura desidratada, extrato de levedura, glutamato
m o nossódico, salsa desidratada, antioxidante di-alfa tocoferol,
corante, cebola em pó e alho em pó, pacote contendo 1kg, com
identificação do produto, m arca d o fabricante, prazo de
validade e peso líquido
Risoto de carne constituído de arroz, carne bovina desidratada
em flocos, proteína texturizada de soja, legumes desidratados,
gordura vegetal hidrogenada, sal e condimentos saco de
polietileno leitoso de 1 kg em caixas de papelão com até 12 kg
produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de
entrega com vigência de 6 meses
Mistura para preparo de alimento tipo risoto com carne,
composto de arroz beneficiado, carne bovina desidratada,
proteína texturiz ada de soja, gordura vegetal, sal refinado,
salsa desidratada, condimentos, antioxidante e corante natural,
pacote contendo 2 kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido .

V alor / Total
( R $)
39,40
UNID

ITEM

9,85

9,85

90

Kg

9,85

ITEM
9 0.01
90.02
90.03
90.04
90.05
90.06
90.07
90.08
90.09

Kg

9,85

Objeto

LOTE 8 8 – C H O C O L A T E E M B A R R A

1 º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

Objeto

LOTE 8 9 – GORDURA VEGETAL

1 º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO
G o rdura vegetal hidrogenada para frituras, embalagem de 1kg
no mínimo
Objeto

LOTE 9 0 – ALIMENTOS DIVERSOS

1 º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO
Geléia de mocotó emb. Tetra pack com 200g no mínim o
Goiabada - lata c/ no mínim o 7 0 0 g
Goma caroçuda pacote c/ 1 kg no mínimo
Cereal a base de arroz; embalagem com no mínim o 3 0 0 ml
Champignon - embala gem c/ 500g, no m ínim o
Creme de cebola, sachê c om no mínim o 60 grama s
Mel de milho, frasco com no m ínim o 3 6 0 gramas
Fécula de mandioca tipo i pacote c/ 01 kg no mínimo
Folha de louro, embalagem com no mínimo 50 g

Objeto

LOTE 9 1 – FARINHAS DIVERSAS

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

91

O bjeto

LOTE 81 – FLOCOS, FLOCÃO E FUBÁ DE MILHO

1 º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Flocos de m ilho pré-coz ido pacotes de 500g em fardo com
15kg produto industrializado no m áximo 30 dias antes da data
de entrega com prazo de validade pertinente do produto
ofertado.
Fubá de milho, embalagem com 01 kg, com identificação do
produto, m arcado fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Flocão de arroz ; embalagem de no mínimo 500g
Flocão de milho; embalagem de no mínimo 500g
Flocos de cereais (trigo, cevada, aveia), 500g.

ESPECIFICAÇÃO
Figo em calda lata c/ no mínimo 400g
Pêssego em calda - lata c/ no mínimo 400g
A m e ixa seca, embalagem com n o m í nim o 200 g
A m e ixa em calda, embalagem com n o m í nim o 2 00 gramas
Cereja em calda lata c/ no mínimo 200g

VALOR (R$)

89.01

Kg

V alor / Total
( R $)
25,20
UNID

ITEM
91.01
91.02
91.03
91.04
91.05
91.06
91.07
91.08
91.09

VALOR (R$)

Fardo

20,00

U nid

1 ,30

U nid
U nid
U nid

1 ,30
1 ,30
1 ,30

V A L O R (R$)
9 ,00

V alor / Total
( R $)
1 ,17
UNID
U nid

V A L O R (R$)
1 ,17

LOTE 87 – FIGO, AMEIXA, PÊSSEGO E CEREJA EM CALDA
V alor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
( R $)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA
29,80

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
88.01 Chocolate em barra em embalagem de no mínimo 500g

89

Kg

UNID
U nid

1 º L ugar
ITEM
87.01
87.02
87.01
87.02
87.03

1º L ugar
ITEM

V alor / Total
( R $)
9 ,00

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

88

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

V A L O R (R$)
4 ,50

LOTE 85 – MEL DE ABELHA

V alor / Total
( R $)
9,17

VALOR (R$)
1,69

UNID
kg

85

VALOR (R$)
2,40
2,10
15,80
1,70

UNID
U nid

V alor / Total
( R $)
4 ,50

O bjeto

VALOR (R$)
2,20
1,39
1,90
1,35
1,39

1º Lugar
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
79.01 Suco de abacaxi 200 m l
Refresco em p ó , vários sabores, embalagem contendo 1kg,
79.02 com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Refresco em pó, com 10 unid., 30g cada, sabor m orango ou
79.03
uva ou laranja

2 ,48

1 º L ugar
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
84.01 P roteína texturiz ada de soja (granulado escuro)

LOTE 79 – SUCO E REFRESCO
Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

79

2 ,48

LOTE 84 – P R O T E Í N A

87

O bjeto

V A L O R (R$)

Objeto

V alor / Total
( R $)
22,00
UNID
U nid
U nid
Emb.
U nid

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Adoçante dietético líquido em frasco c/ no mínimo 100 ml,
edulcorante artificial aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, Frasco
contendo fenilalanina.
Adoçante Dietético de no mínimo 100 ml
Frasco

84

LOTE 77 – REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA E LIMÃO
V alor / Total
Empresa(s) Vencedora(s)
( R $)
GERSON SANTOS ROCHA – M E
8,23

Refrigerante
Refrigerante
Refrigerante
Refrigerante
Refrigerante

78

ITEM
78.01
78.02
78.03
78.04

83.02

ESPECIFICAÇÃO
Refrigerante a base de guaraná 2l
Refrigerante a base de guaraná 2l, (c/ 6 unid.)
Refrigerante a base de guaraná 600ml
Refrigerante a base de guaraná lata 350mL
Refrigerante a base guaraná, lata 250ml.

V alor / Total
( R $)
4 ,96

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

LOTE 76 – REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ
Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

V A L O R (R$)
5 ,60
2 ,90
0 ,50

Objeto
83

Objeto
76

UNID
U nid
U nid
U nid

2013

ESPECIFICAÇÃO
Farinha de sangue
Farinha de osso
Farinha de trigo com fermento
Farinha de trigo sem fermento
Farelo de trigo
Farinha de gomo
T orta de babaçu
Farinha de soja
Farinha de rosca

UNID
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid

VALOR (R$)
7 ,83
8 ,15
3 ,74
2 ,93
7 ,15

V alor / Total
( R $)
12,30
UNID
U nid

VALOR (R$)
12,30

V alor / Total
( R $)
9 ,80
UNID
kg

VALOR (R$)
9 ,80

V alor / Total
( R $)
44,95
UNID
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid
U nid

VALOR (R$)
2 ,48
2 ,48
3 ,73
3 ,73
9 ,90
4 ,99
12,40
2 ,86
2 ,38

V alor / Total
(R$)
54,20
UNID
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

VALOR (R$)
4,95
6,25
3,50
3,50
4,40
4,35
12,00
9,10
6,15
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Objeto

LOTE 92 - DOCES

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

92

ITEM

ESP E CIFICAÇÃO
UNID
D oce de g oiaba em tabletes embalagem flexível em pote plástico,
peso líquido de 1 kg, rótulo com data de empacotamento e prazo
92.01
Kg
de validades impresso. Produto industrializado no máxim o de 30
dias antes da data de entrega com vigência de 6 m eses
Vidro
92.02 Doce caseiro em calda vidro c/ no mínimo 680g de diversos sabores
D oce de goiaba, consistência firme ou de corte, embalagem com
U nid
92.03
no mínimo 700 g
Rapadura natural em tabletes, potes de 1kg em caixa com 8 potes,
92.04 produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de Caixa
entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.
92.05 D oce de leite
Lata
Objeto

LOTE 93 – DIVERSOS

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

93

ITEM
93.01
93.02
93.03
93.04
93.05
93.06

94
ITEM
94.01
94.02
94.02

95
ITEM
95.01
95.02
95.03
95.04
95.05
95.06

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Salgadinho de milho sabores diversos: cebola, queijo, pizza, PCT
calabresa)pacote de 50g
Balas mastigáveis, 1 kg, sabores diversos – Pacote
PCT
Balas –bo m bons lª linha sabores variados pacote
PCT
Pirulitos sortidos tipo cabeção sabores variados pacote
PCT
Docinho tipo brigadeiro embalagem tipo prato de isopor ou
EMB.
papelão revestido com plástico- 20unid.
Docinho tipo beijinho embalagem tipo prato de isopor ou
EMB.
papelão revestido com plástico- 20unid.
Objeto

LOTE 94 – O V O S

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L T DA

LOTE 9 5 – ARROZ FORMULADO

1º L ugar

Empresa(s) Vencedora(s)
VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO
Arroz pré-cozido, tipo 1, saco com no mínimo 500 g.
Arroz tipo 1, embalagem contendo no mínimo 1 kg
Arroz carreteiro (formulado)
Arroz, frango e legum es sabor quatro queijos( formulado)
Arroz valenciana
A rroz com charque mandioquinha
O bjeto

LOTE 96 - ALHO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

96

98

VALOR (R$)

ITEM

6,00

98.01

8,50
3,96

98.02

7,50
3,00

98.03

V alor / Total
( R $)
33,50

98.04

VALOR (R$)
1,50

98.05

6,00
6,00
6,00
7,00
7,00

V alor / Total
( R $)
11,02

99.01

VALOR (R$)

99.02

0,18

99.03

5,44
5,40

99.04

V alor / Total
(R$)
46,80
UNID
Saco
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

O bjeto

LOTE 98 - BANANA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Banana - com p rida, apresentação em pencas, de primeira
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Banana - maça, em pencas, de primeira, tam anho e colora ção
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida e madura, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Banana - pacovan, climatizada, sabor doce, aspecto e cheiro
próprios, de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, e vendo ser bem
desenvolvida, sem d anos físicos e mecânicos ausência de
sujidades, parasitos, amassoes e sinais de apodrecimento.
Banana - pacovan, em pencas, de primeira qualidade, tamanho
e coloraç ão uniforme, com polpa firm e e intacta, devendo ser
bem desenvolvida, sem danos fís icos e m ecânicos oriundos do
manuseio e transporte, acondicionada em pencas avulsas em
transporte de veiculo.
Banana - prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
O bjeto

LOTE 99 – BATATA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

99

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Ovo de galinha, branco, grande, isento de sujidades, fungos e
U nid
substancias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada.
Ovo de galinha, branco, grande, isento de sujidades, fungos e
substancias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada. Cartela
Cartela contendo 30 unidades cada.
Ovo de galinha, branco, médio, isento de sujidades, fungos e
substancias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada. Cartela
Cartela contendo 30 unidades cada.

Objeto

V alor / Total
( R $)
28,96

VALOR (R$)
7,80
7,80
7,80
7,80
7,80
7,80

V alor / Total
(R$)
34,80

ESPECIFICAÇÃO
Batata - lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de
origem sem lesões físicas ou m ecânicas, tamanho e
conformação uniform e, devendo ser grauda.
Batata - lisa, de primeira, firm e e intacta, sem lesões de origem
física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e
conformação uniformes, devendo ser grauda, acondicionada
em sacos de juta.
Batata doce - rosada, boa qualidade, compacta e firme, sem
lesões de origem físicas ou m ecânicas,(rachaduras e cortes),
tamanho uniforme, devendo ser grauda.
Batata doc e - roxa, de prim eira, sem rama, tamanho e
coloração uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de
origem sem ra chaduras e cortes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, devendo ser
bem desenvolvidas

V alor / Total
(R$)
9,50
UNID

VALOR (R$)

Kg

1,50

Kg

1,10

Kg

2,20

Kg

2,20

Kg

2,50

V alor / Total
(R$)
8,54
UNID

VALOR (R$)

Kg

3,00

Kg

3,00

Kg

1,27

Kg

1,27

LOTE 100 – ABACAXI
O b jeto
100

V alor / Total
(R$)
3,70

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
1º Lugar
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Abacaxi - hawai, com coroa, de primeira, tam anho e
100.01 coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpa firm e e intacta
Abacaxi
- perola, com coroa, de primeira, tam anho e
100.02 coloração uniformes, de vendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta

UNID

VALOR (R$)

Kg

1,85

Kg

1,85

LOTE 101 – CAJU
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Alho - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
96.01
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades,parasitas e larvas.

UNID

VALOR (R$)

O b jeto
101

V alor / Total
(R$)
1,90

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Kg

12,00

Kg

12,00

ITEM

Kg

10,80

101.01

1º Lugar

A lho - bu lbo , nacional, de ó tima q ualid ade, com pacto e firme, sem

96.02 lesões de origem livre de resíduos, tamanho e cor uniformes, devendo
ser bem d e se n v o lvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Alho - poro, nacional, de ótima qualidade, fresco, sem lesões
96.03 de origem livre de resíduos, tamanho e cor uniformes, devendo
ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.
O bjeto

LOTE 97 – ABÓBORA E ABOBRINHA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

97

ITEM

97.01

97.02

97.03

97.04

97.05

97.06

97.07

UNID
Kg

VALOR (R$)
1,90

LOTE 102 – CAJÁ
V alor / Total
(R$)
10,70

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Abóbora - abóbora, de primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro,
aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de
enfermidades com ausência de sujidades, parasito, larvas e
Kg
material terroso, sem danos físicos e mecânicos sem danos físicos
e mecânicos oriundos de m anuseio e transporte, acondicionada
em avulsas, ou em sacos plásticos ou de tecidos,
Abóbora - leite, de primeira, ótima qualidade, tamanho e
coloração uniformes, isenta de enfermidades material terroso,
Kg
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte, acondicionada em sacos plásticos.
Abóbora - madura, seca, boa qualidade, tamanho e coloração
uniformes, isenta de enfermidades m aterial terroso e umidade
Kg
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Abóbora – fresca extra tamanho e formação uniform es, devendo
ser bem desenvolvida, firme compacto, isenta de anormalidades,
Kg
livre de risiduos de fertilizantes livre de agrotóxico, sem danos
físicos e mecânicos, acondicionada em embala gem apropriada.
Abóbora - tipo m oranga, boa qualidade, tam anho e coloração
uniformes, isenta de enfermidades m aterial terroso e umidade
Kg
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte
Abobrinha - brasileira, boa qualidade, e coloração uniforme,
isenta de enfermidades, isenta de enfermidades, sem danos
Kg
físicos e mecânicos sem danos físicos e mecânicos,
acondicionada em em sa co plástico.
Abobrinha - brasileira, boa qualidade, tam anho e coloração uniformes,
isenta de enfermidad es, material terroso e um id ade externa anorm al,
sem danos físicos e m ecânicos oriundos do manuseio e transporte.

ESPECIFICAÇÃO
Caju - de prim eira, tam anho e cor uniformes, devendo ser
bem desenvolvido e maduro, cor e polpa firmes, sem danos
físicos ou mecânicos pele lisa sem danificações acondicionado
em caixa, pesando aproximadamente por kilo, nacional.

Kg

O b jeto
102

VALOR (R$)

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

V alor / Total
(R$)
5,90

1º Lugar
ITEM

1,66

ESPECIFICAÇÃO
U NID
Cajá - de primeira qualidade, tamanho e cor uniforme, devendo
102.01 ser desenvolvido e maduro, de boa qualidade, sem danos físicos
Kg
e quím icos, acondicionada de forma adequada, por kilo.

VALOR (R$)
5,90

LOTE 103 - ACEROLA
O b jeto

1,66

103

V alor / Total
(R$)
6,80

1º Lugar

1,66

ITEM
1,66

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

103.01

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Acerola - fresca, de primeira, livre de sujidades, tam anho
Kg
grande, bem desenvolvida, com polpa firme, em caixas.

VALOR (R$)
6,80

LOTE 104 - ABACATE
O b jeto

1,66

104
Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

V alor / Total
( R $)
2 ,98

1º Lugar

1,20
ITEM

1,20

2013

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Abacate - quintal, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firm e e
104.0 1
Kg
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte

V A L O R ( R $)
2 ,98
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O b jeto

LOTE 105 - MELANCIA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

105

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
Melancia - redonda, grauda, de prim eira, livre de s ujidades,
105.01 parasitas e larvas, tam anho e coloração uniform es, devendo ser
Kg
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.
O b jeto
106

1º Lugar

107

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Milho verde - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes,
107.01 isento de enfermidades material terroso e um idade externa
Kg
anorm al.
O b jeto

LOTE 108 - MORANGO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Morango - nacional, com coroa, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa
108.01
Kg
firm e e intacta, acondicionado em caixa de papelão, com 20 a 30
unidades, pesando aproxim adamente 2kgs.

109

O b jeto

LOTE 109 - PÊRA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Pêra - d'água, nacional, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa
109.01
Kg
firme e intacta, sem danos fís icos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
O b jeto
110

1º Lugar

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Pêssego - fresca, de primeira, com a s pecto cor,cheiro e sabor
próprio, com polpa firm e e intacta, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de
110.01
Kg
enferm idades, material terroso e umidade externa an ormal,
isenta de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
ITEM

O b jeto

ITEM

0,73
114.01

V alor / Total
(R$)
5,60
VALOR (R$)

114.02

1,90
0,90

114.04

1,90

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
Tangerina - cravo, de primeira, livre de sujidades, parasitas e
111.01 larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme.

6,00

V alor / Total
(R$)
6,80

113
ITEM

LOTE 113 - U V A

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Uva - roxa, nacional, boa qualidade, tam anho e coloração
uniformes, devendo ser devendo ser bem desenvolvido e
113.01
Kg
maduro, com p o lpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos sem danificações aparentes.
Uva - verde, nacional, boa qualidade, tamanho e coloração
uniformes e sem caroços, devendo ser devendo se bem
113.02
Kg
desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos sem danificações aparentes.

ESPECIFICAÇÃO
Alface - crespa, fresca, de primeira, tam anho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa
anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos e m ecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Alface - lisa, fresca, de primeira, tam anho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa
anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos e m ecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Alface - lisa, fresca, extra, tamanho e coloração uniform e,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, isenta de enferm idade, livre de resíduos de
fertilizantes, livre de agrotóxico, sem danos físicos e
mecânicos.
Alface - roxo, fresca, extra, tam anho e coloração uniform e,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, isenta de enferm idade, livre de resíduos de
fertilizantes, livre de agrotóxico, sem danos físicos e
mecânicos.

UNID

VALOR (R$)

Kg

5,20

Kg

5,70

Kg

5,00

Kg

8,00

O b jeto
V alor / Total
( R $)
3,75

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Beterraba - de primeira, fresca, compacta e firme, isenta de
115.01 enfermidades material terroso e um idade externa anorm al,
tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
Beterraba - ótim a qualidade, fresca, compacta e firm e, isenta
115.02 de enferm idades isenta de enfermidade e sujidades, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.

UNID

VALOR (R$)

Kg

2,00

Kg

1,75

LOTE 116 - BERINJELA

VALOR (R$)

O bjeto

6,80

116

Empresa(s) Vencedora(s)
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

V alor / Total
(R$)
2,00

1º Lugar
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Berinjela - tipo comum, boa qualidade, tamanho e coloração
116.01 uniforme, firm e e intacta, sem lesões de origem física ou
mecânica (rachaduras, pe rfurações, cortes).

V alor / Total
( R $)
9,80
VALOR (R$)

UNID
Kg

VALOR (R$)
2,00

LOTE 117 - AMEIXA
O b jeto

9,80

117

V alor / Total
(R$)
1,70

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
1º Lugar

V alor / Total
( R $)
11,99

ESPECIFICAÇÃO
UNID
ITEM
Ameixa - roxa, graúda, de primeira, tamanho e coloração
117.01 uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
Kg
polpa firm e e intacta.

VALOR (R$)

O b jeto

LOTE 118 - BRÓCOLIS

1º Lugar

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

118

11,99

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Brócolis - comum, fresc o, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto,
isento de enfermidade, material terroso e umidade externa
118.01
anormal, resíduos de fertiliz antes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte

V alor / Total
( R $)
4,40

VALOR (R$)
4,40

O b jeto

LOTE 119 - CAQUI

1º Lugar

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

119

UNID

Kg

O b jeto

LOTE 120 – CE BOLA E CEBOLINHA

1º Lugar

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

120

1,85

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Cebola - boa qualidade, opaca e firme, sem lesões de origem sem
120.01 les ões de origem física ou mecânica, tam anho médio, devendo Kg
ser media, isenta de isenta de sujidade

3,00

VALOR (R$)
9,80

VALOR (R$)
2,70

Kg

2,50

Cebolinha - fresca, de primeira, de tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firm e e
120.03 intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade
externa anormal, sem danos fís icos e
Mecânicos oriundos do m anuseio e transporte.

Kg

2,00

Ceb olinha - fresca, de primeira, tam anho e coloração uniform es,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades
m a terial terroso e umidad e externa anorma l, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do m anuseio e transporte.

Kg

2,00

2,97

120.04

2013

1,70

Ceb ola - p rim eira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou
mecânica, p erfurações e cortes, tamanho e coloração uniform es,
devendo ser b e m d e se n v o lvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas

120.02

VALOR (R$)

VALOR (R$)

V alor / Total
(R$)
9,20

ITEM
V alor / Total
( R $)
5,97

1,70

V alor / Total
(R$)
9,80

ESPEC IFICAÇÃO
UNID
Caqui - rama forte, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e m aduro, com p olpa firme e
119.01
Kg
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

VALOR (R$)

VALOR (R$)

V alor / Total
(R$)
1,70

ITEM

V alor / Total
( R $)
1,85

1º Lugar

O b jeto

V alor / Total
( R $)
23,90

1º Lugar

LOTE 112 - VAGEM

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
Vagem - macarrão, ótim a qualidade, tamanho e coloração
112.01 uniformes, livre de enferm idades, livre de sujidades, sem danos
Kg
físicos e mecânicos sem danos físicos.

E m presa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

115

VALOR (R$)

O b jeto
Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

1º Lugar

LOTE 115 - BETERRAB A

V alor / Total
(R$)
6,00

1º Lugar

112

114.03

0,90

LOTE 111 - TANGERINA
Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

111

LOTE 114 - ALFACE

VALOR (R$)

LOTE 110 - PÊSSEGO
Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

O b jeto
114

LOTE 107 – MILHO VERDE

ITEM

108

V alor / Total
(R$)
0,73

LOTE 106 - MELÃO

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
Melão - ama relo, de prim eira, tam anho e coloração uniformes,
106.01 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e
Kg
firme.
Melão – branco, boa qualidade, tamanho e colora ção uniform es ,
Kg
106.02 devendo ser bem desenvolvido e m aduro com polpa intacta e
firme, acondicionado em caixa de papelão, por quilo.
Melão - espanhol, boa qualidade, tam anho e coloração
uniformes, devendo ser devendo ser bem desenvolvido e
Kg
106.03
maduro, com polpa intacta e firme, acondicionado em caixa de
papelão, por quilo.
Melão - japonês, boa qualidade, tamanho coloração uniformes,
106.04 devendo ser be desenvolvido e maduro, com polpa intacta e
Kg
firme.
O b jeto

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-P I
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121
ITE M
121.01

121.02

Objeto

LOTE 121 - CENOURA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Cenoura - de primeira, sem rama, fresca,compacta e firme,
sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e
cortes, tamanho e coloração uniformes, e vendo ser bem
desenvolvida.
Cenoura - vermelha, de primeira, sem rama, fresca, compacta
e firme, sem lesões de origem sem ra chaduras, sem danos
físicos e mecânicos, devendo ser bem desenvolvidas.
Objeto

122

1º Lugar

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-PI

LOTE 128 - MAMÃO
Objeto

Valor / Total
(R$)
4,80
UNID
Kg

128

1º Lugar

VALOR (R$)
ITE M

2,40

128.01

Kg

2,40
128.02

LOTE 122 - CHAMPIGNON
Valor / Total
(R$)
7,90

Empresa(s) Vencedora(s)
GERSON SANTOS ROCHA – M E

Valor / Total
(R$)
3,00

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Mamão - formosa, ótima qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.
Mamão - havai, de primeira, livre de sujidades , parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

UNID

VALOR (R$)

Kg

1,50

Kg

1,50

LOTE 129 - MANGA
Objeto

ITE M
122.01

123
ITE M

123.01

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Champignon - extra, tamanho e coloração uniformes, isento de
com selo da vigilância sanitária, sem danos físicos ou
mecânicos isento de sujeira, para sitas e larvas, sem danos
Kg
físicos ou mecanismo, acondicionado em vidro, pesando
aproximadamente 2 00gr, tamanho e coloração uniformes.
Objeto

LOTE 123 - CHICORIA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Chicoria - nacional, fresca, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades material terroso e umidade externa
anormal, livre d e resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas
e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Objeto

124
1º Lugar
ITEM
124.01
124.02

1º Lugar

7,90
ITE M
129.01

Valor / Total
(R$)
1,90
UNID

Kg

129.02

VALOR (R$)

LOTE 125 – COCO VERDE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

125.01

126
ITE M
126.01

ESPECIFICAÇÃO
Coco verde - de ótim a qualidade, bem desenvolvido, tamanho
e coloração uniformes, em unidade, sem danos físicos
oriundos de manuseio e transporte
O bjeto

LOTE 126 – COENTRO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Coentro - cor hortaliça clas sificada como verdura cor verde
fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de
apodrecimento, sujidades e materiais terrosos.

UNID

VALOR (R$)

Kg

2,70

Kg

2,70

LOTE 130 - MARACUJÁ

1,90

Objeto
Valor / Total
(R$)
3,90

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA
1º Lugar

UNID

Valor / Total
(R$)
3,80

ITE M

VALOR (R$)

130.01

Kg

1,90

Kg

1,90

ESPECIFICAÇÃO
Maracujá - azedo, de primeira, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e
firme, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

UNID
Kg

VALOR (R$)
3,90

LOTE 131 - MANJERIÇÃO
Objeto
131

Valor / Total
(R$)
1,80

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA
1º Lugar

Valor / Total
(R$)
1,20

ITE M
131.01

ITE M

ESPECIFICAÇÃO
Manga - espada, de primeira, tamanho e cor uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e mecânicos sem danificações
externas, acondicionada em caixa, inspecionadas pelo sif.
Manga - rosa, de primeira, tamanho e cor uniformes, devendo
ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos sem danific ações externas,
acondicionada em caixa de em caixa, inspecionadas pelo sif.

130

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

O bjeto

Valor / Total
(R$)
5,40

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

LOTE 124 - CHUCHU

ESPECIFICAÇÃO
Chuchu - de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme,
livre de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos,
acondicionado em saco plástico
Chuchu - de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre
de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte

125

129

VALOR (R$)

UNID
Kg

VALOR (R$)

ESPECIFICAÇÃO
Manjericão - uniforme, fresca, bem desenvolvida, sem
danificações físicas, em sacos p lásticos atóxico.

UNID
Kg

Objeto
Valor / Total
(R$)
6,00

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

Valor / Total
(R$)
3,80

Kg

1,80

LOTE 132 - MANGABA

1,20

132

UNID

VALOR (R$)

1º Lugar
ITE M

VALOR (R$)

132.01

3,80

ESPECIFICAÇÃO
Mangaba - ótima qualidade, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e
firme.

UNID
Kg

VALOR (R$)
6,00

LOTE 133 - MAXIXE
Objeto

LOTE 127 - COUVE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

127

Objeto
133

Valor / Total
(R$)
14,30

Valor / Total
(R$)
6,80

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA
1º Lugar

ITE M

127.01

127.02

ESPECIFICAÇÃO
Couve - tipo couve-flor, fresca, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Couve - tipo flor, fresca, com flor intacta, de primeira
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades material
terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, sem parasitas e lar, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada
em engradado de madeira, em maciça, fornecimento por
unidade de pés

127.03

Couve - tipo folha, fresca, com folhas in ta ctas, de primeira, ótima
qualidade tamanh o e coloração uniformes, devendo ser devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material
terro so e u m id ade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes
livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, sem parasitas e larva,
sem danos físicos e mecânicos sem d anos físicos e mecânicos
oriund os de manuseio e transporte.

127.04

Couve - tipo lisa, fresca, com folhas intactas, de primeira,
ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos
de fertilizantes sujidades, sem parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte

127.05

127.06

Couve - tipo manteiga, fresca, de primeira, tamanho e coloração
u n ifor m e s, e v e n d o s e r b e m d e se n v o lvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anorm al, livre de
resíduos de fertilizantes sujidades, para s itas e larvas, sem danos
físicos e m ec ânicos oriundos do manuseio e transporte.
Couve - tipo manteiga, fresca, de primeira, tamanho e coloração
u n ifor m e s, e v e n d o s e r b e m d e se n v o lvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anorm al, livre de
resíduos de fertilizantes sujidades, para s itas e larvas, sem danos
físicos e m ec â n icos oriundos do manuseio e transporte.

UNID

VALOR (R$)

ITE M
133.01
Kg

ESPECIFICAÇÃO
Maxixe - verde, de boa qualidade, maduro, graudo.

UNID
Kg

VALOR (R$)
6,80

2,70

LOTE 134 - NABO
Objeto
134

Valor / Total
(R$)
3,30

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA
Kg

1º Lugar

2,70

ITE M
134.01
Kg

ESPECIFICAÇÃO
UNID
Nabo - fresco, extra, com rama, tamanho e coloração
uniformes, firme e intacto, isento de sujidades, parasitas e
Kg
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.

VALOR (R$)
3,30

2,70

LOTE 135 - PEPINO
Objeto
135
Kg

Valor / Total
(R$)
1,74

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

2,20

1º Lugar
ITE M
Kg

2,00

135.01

Kg

2,00

2013

ESPECIFICAÇÃO
Pepino - comum, ótima qualidade, intacto e firme, tamanho e
coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos sem
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
acondicionado
em
caixa
de
madeira,
pesando
aproximadamente por quilo.

UNID

Kg

VALOR (R$)

1,74
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Objeto

LOTE 136- PIME NTA

LOTE 144 - RÚCULA

Objeto
136

144

Valor / Total
(R$)
6,80

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

Valor / Total
(R$)
3,60

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
1º Lugar

1º Lugar
ITE M

ITE M

136.01

ESPECIFICAÇÃO
P imenta - molho de pimenta vermelha, picante, de boa
qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de
fertilizantes, sujidades, parasitos e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, isenta de
enfermidades mate rial terroso e umidade externa anormal,
acondicionada
em
frasco
transparente,
pesando
aproximadamente 150ml, 1 litro

UNID

VALOR (R$)
144.01

Kg

6,80

ESPECIFICAÇÃO
Rúcula - fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do m anuseio
e transporte.

UNID

Kg

VALOR (R$)

3,60

LOTE 145 - RABANETE
Objeto
Valor / Total
(R$)
2,95

LOTE 137 – PIMENTÃO
145

Objeto
137

Valor / Total
(R$)
14,40

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

1º Lugar
ITE M

Kg

4,80

ESPECIFICAÇÃO
Rabanete - fresco, ótima qualidade, com rama, tamanho e
coloração uniformes, firme e compacto, isento de sujidades,
sem danos físicos e mecânicos sem danos físicos,
acondicionado em em caixotes.

Kg

4,80

Objeto

Kg

4,80

1º Lugar
ITE M
137.01
137.02
137.03

ESPECIFICAÇÃO
P imentão - amarelo, extra de ótima qualidade, grande, sem
lesões de origem sem lesões, acondicionado em saco, pesando
aproximadamente unidade.
P imentão - verde, extra a, tamanho e coloraçã o uniformes,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes.
P imentão - ver m elho, extra de ótima qualidade, grande, sem
lesões de origem sem lesões, acondicionado em saco plástico
atóxico.

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

UNID

VALOR (R$)

145.01

UNID
Kg

VALOR (R$)
2,95

LOTE 146 - MACAXEIRA
146

Valor / Total
(R$)
1,99

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
1º Lugar
ITE M

LOTE 138 - REPOLHO
Objeto
138

Valor / Total
(R$)
4,80

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

146.01

ESPECIFICAÇÃO
Macaxeira - rosa descascada e congelada, de boa qualidade,
aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, isenta de materiais
terrosos, parasitas e mofos e sem partes arroxeadas, com
cozimento g arantido.

UNID
Kg

VALOR (R$)
1,99

1º Lugar
LOTE 147 - PINHA

ITE M
138.01

138.02

ESPECIFICAÇÃO
Repolho - branco, liso, fresco, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, ótima
qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem rachaduras
ou cortes.
Repolho - roxo, fresco, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes.
Objeto

LOTE 139 - TOMATE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

139

ITE M

139.01

139.02

ESPECIFICAÇÃO
Tomate - aspecto globoso, cor ver m elha, classificada como
legume, grauda de polpa firme e intacta, isento de
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de
fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou
transporte.
Tomate - maduro, boa qualidade, graudo, com polpa firme e
intacta, isento de enfermidades material terroso e umidade
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica,
rachaduras e cortes.
Objeto

LOTE 140 - SIRIGUELA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

140

ITE M
140.01

ESPECIFICAÇÃO
S iriguela - ótima qualidade, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme.

UNID

Objeto

VALOR (R$)
147

Kg

1º Lugar

Kg

ITE M

2,40

147.01

Valor / Total
(R$)
5,24
UNID

148

VALOR (R$)

ITE M
148.01

Kg

2,62

Kg

2,62

ITE M
149.01

Valor / Total
(R$)
3,00
UNID
Kg

VALOR (R$)

149.02

3,00

141.01

UNID
Kg

VALOR (R$)

150.01

3,80

LOTE 142 - SALSÃO

150.02
Valor / Total
(R$)
3,60

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA
1º Lugar

142.01

Objeto
143

UNID
Kg

VALOR (R$)

143.01

LOTE 149 - MACAXEIRA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO
Macaxeira - hortaliça classificada como tubérculo, tipo rosa,
aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade,
com cozimento garantido, compacta e firme, isenta de
material terroso, parasita s, mofos e sem partes arroxeadas sem
folhas e talos.
Macaxeira - média, de boa qualidade, fresca, compacta e
firme, tamanho e conformação uniformes, pesando
aproximadamente de 1 a 3 kg aproximadamente, cada
unidade.

Valor / Total
(R$)
6,80
UNID
Kg

VALOR (R$)
6,80

Valor / Total
(R$)
3,99
UNID

VALOR (R$)

Kg

2,20

Kg

1,79

ITE M
151.01

Valor / Total
(R$)
3,60

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

151.02

UNID
Kg

Valor / Total
(R$)
8,80

ESPECIFICAÇÃO
Maça - fuji, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor
e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Maça - vermelha, nacional, de primeira, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Objeto

LOTE 151 - LARANJA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

UNID

VALOR (R$)

Kg

4,40

Kg

4,40

Valor / Total
(R$)
5,99

3,60

LOTE 143 - SALSA

ESPECIFICAÇÃO
Salsa - fresc a, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades sujidades, parasitas e larva, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Objeto

151

1º Lugar
ITE M

ESPECIFICAÇÃO
Quiabo - liso, ótima qualidade, tamanho e coloração
uniformes, sem danos físicos e mecânicos sem d anos fís icos,
acondicionado em em saco.

2,80

1º Lugar
ITE M

ESPECIFICAÇÃO
Salsão - fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de
enfermidades sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

Valor / Total
(R$)
3,80

Objeto

ITE M

1º Lugar

VALOR (R$)

LOTE 150 - MAÇA

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

142

LOTE 148 - QUIABO

Kg

Objeto

1º Lugar
ESPECIFICAÇÃO
Sapoti - com polpa intacta e firme, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, tam anho e cor uniformes.

Objeto

UNID

150

Objeto

ITE M

ESPECIFICAÇÃO
P inha - boa qualidade, sem danos causados pela embalagem
ou transport e, embalagem apropriada.

149

LOTE 141 - SAPOTI
141

Valor / Total
(R$)
2,80

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

2,40

VALOR (R$)
151.03

3,60

2013

ESPECIFICAÇÃO
Laranja - cravo, fresca, de primeira, livre de resíduos de
fertilizantes livre de resíduos , tamanho e cor uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firma,
acondicionada em caixa.
Laranja - mimo (grande), fresca, de primeira, livre de
resíduos de fertilizantes livre de resíduos, tamanho e cor
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firma, acondicionada em saco.
Laranja - pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta.

UNID

VALOR (R$)

Kg

2,49

Kg

1,10

Kg

2,40
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Objeto

LOTE 152 - LIMÃO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

152

ITE M
152.01

153

ESPECIFICAÇÃO
Limão - tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta.
Objeto

LOTE 153 - ACELGA

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
ESPECIFICAÇÃO

ITE M
153.01

153.02

A c elga - fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa an ormal, livre de
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e m ec â n icos oriundos do manuseio e transporte.
A c elga - fresca, extra, tamanho e conformação uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, firme e compac ta, isenta de enferm id ades,
i senta de anormalidades, livre de resíduos de fertilizantes livre de
agrotóxico, sem danos físicos e mecânicos sem danos físicos e
m ecânicos, acondicionada em embalagem apropriada.

Objeto

LOTE 154 – AGRIÃO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

154

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº III / 2013 – PMP- PARNAIBA-PI

UNID
Kg

ESPECIFICAÇÃO

UNID

154.01

Kg

O bjeto

LOTE 155 - AIPO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITE M
155.01

ESPECIFICAÇÃO
Aipo - fresco, tamanho e cor uniformes, livre de resíduos,
saco plástico atóxico.
O bjeto

LOTE 156 - ESPINAFRE

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

156

UNID
Kg

UNID

156.01

Espinafre - fresco, de prim eira, tam anho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firm e e intacto, isento de
enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e m ec â n icos oriundos do manuseio e transporte.

Kg

LOTE 157 - FIGO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

ITE M

157.01

ESPECIFICAÇÃO
Figo - fresca, de primeira, com aspecto cor,cheiro e sabor
próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
isenta de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Objeto
158
1º Lugar

UNID

Kg

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
UNID

158.01

Kg

ITE M
159.01

160
1º Lugar

UNID
Kg

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA
UNID

160.01

Kg

LOTE 161 - INHAME

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

161.02

ESPECIFICAÇÃO
Inhame - tipo são tome, fresco, compacto e firme, isento de
enfermidades com aparência natural, tamanho uniforme.
Inhame - de bo a qualidade, fresco, compacto e firme etc, isento
de enfermidades isento de enferm idades, tamanho uniforme.

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
FRACASSADO

ESPECIFICAÇÃO
Kiwi - nacional, de primeira, ta manho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Objeto

LOTE 164 – PALMITO

1º Lugar

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

2,40

VALOR (R$)
2,00

ESPECIFICAÇÃO
Palmito em conserva inteiro 300 g
Palmito em conserva picado 300 g

3,20

Valor / Total
(R$)
=
UNID

VALOR (R$)

Kg

FRACASSADO

Valor / Total
(R$)
17,30
UNID
Unid
Unid

VALOR (R$)
10,30
7,00

1. O objeto poderá ser fornecido em condições equivalentes ou similar, podendo o agente
administrativo dependendo de cada caso concreto, ajustar, por acordo entre as partes , entre ga de
objetos semelhantes ou em condição sim ilar desde que mantidos os preços nas mesmas
proporções e garantida a qualidade do produto registrado, exceto quando, comprovadam ente, o
produto renegociado for de m elhor qualidade; nesse caso, os custos adicionais deverão ser
cobrados em separado mediante justificativa circunstanciada que explicite adequadamente a
motivação para prática do ato, inclusive quanto a compatibilidade para com os preços do mercado
vigente.
2. Os Itens em registro destinam -se a contratos relativos ao exercício 2011/2012; no silêncio das
partes, a ata será prorrogada, automaticam ente, por igual período conform e regulamentação local;
3. É obrigação do agente contratante indicar no pedido de liberação a dotação orçamentária que
suportará a despesa.
4. A consulta prévia (ofício ou requerimento) e o pedido de liberação devem s er dirigidos ao
ge renciador da Ata do Sistema de Registro – SRP/PMP/PI, com anuência de sua coordenação
central. As cópias daqueles docum entos, a Liberação, a cópia do Extrato Parcial e a cópia da Ata
de Registro, devem fazer parte integrante do processo administrativo como obrigação da
contratante, a fim de instruir seu processo adequadamente.
INFORMAÇÕES PAR A EFEITO CONTRATUAL:

VALOR (R$)
2,00

VALOR (R$)

3,85

VALOR (R$)

LIC ITANTE
CNPJ
INSC . ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

G E RALDO ALVES DA SILVA
10.331.676/0001 -11
19.432.573 -3
Alisson Moura Fé e Silva
Ruan Alberto Leal Nunes nº 1403
64.023-450
Teresina (PI).
servcozinha@bol.com.br
(86) 3220 -6555

LIC ITANTE
CNPJ
INSC . ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

G E RS O N SA N T O S ROCHA – M E
11.672.197/0001 -21
19.473.153 -7
Léo Wanderley Rodrigues Siqueira
Av. M aranhão nº 363 – Centro
64.001-010
Teresina (PI).
gsrdistribuidora2010@hotmail.com
(86) 3083 -0234

LIC ITANTE
CNPJ
INSC . ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
04.974.814/0001 -88
19.449.822 -0
A f on so dos Santos Neres
Rua Caramuru nº 615 – Bairro Pindorama
64.215-400
Parnaíba (PI).
-

3,30

CNPJ
INSC . ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

VALOR (R$)
3,00

LIC ITANTE
CNPJ
INSC . ESTADUAL
CONTATO

3,00

VALOR (R$)

Kg

2,40

Kg

2,40

2013

S . D. F. TRAVASSOS (ME)
(SÉRGIO DINIZ DE FREITAS
TRAVASSOS)
03.617.089/0001 -28
19.444.928 -9
Sérgio Diniz de Freitas Travassos
Rua Cecília Alves da Silva s/nº - Usina Santana – B. Verdecap
64.093-060
Teresina (PI).
(86) 3233 -8084; 3083-0451

CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

TATIANA L. DE VASCONCELOS (ME)
14.535.413/0001 -79
19.494.176 -0
Leonardo Lima de Vasconcelos
Av. Ayrton Sennanº06, Quadra C/1, Loja 02 / B. E splanada – Rd. Porto
Alegre
64.000-000
Teresina (PI).
comercialomega@hotmail.com
(86) 3219 -1170; 9516-8418

LIC ITANTE
CNPJ
IN SC . ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL
FONE

VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO
00.389.647/0001 -57
19.495.589 -3
A n tônio Francisco da Rocha
Av. João Cabral nº 263 – C entro
64.018-030
Teresina (PI).
m u ltdistribuidora@ h otmail.com
(86) 9427 -6063

ENDEREÇO

VALOR (R$)

Valor / Total
(R$)
4,80
UNID

VALOR (R$)

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O LOTE:

Valor / Total
(R$)
3,00

ESPECIFICAÇÃO

161.01

VALOR (R$)

ITE M
164.01
164.02

LOTE 160 - HORTELÃ

Hortelã - fresco em f olhas verdes, com aspecto cor cheiro e
sabor próprio, livre de sujida d e s, par asitas e larvas, pesando
aproximadamente 300 gramas por maço.

ITE M

3,00

Valor / Total
(R$)
3,00

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO ALVES DA SILVA

O bjeto

LOTE 163 - KIW I

LIC ITANTE

ITE M

161

3,00

LOTE 159 - GRAVIOLA

ESPECIFICAÇÃO
Graviola - inteira, boa qualidade, saco plástico atóxico.
O bjeto

VALOR (R$)

Valor / Total
(R$)
3,30

ESPECIFICAÇÃO

1º Lugar

Objeto
163

LOTE 158 - GOIABA

Goiaba - v erm elha, fresca, de primeira, com aspecto cor, cheiro e
sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração
u n ifor m e s, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anorm al, isenta
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
m ecânicos oriundos do manus e io e transporte.

159

Kg

Valor / Total
(R$)
3,85

ITE M

Objeto

162.01

Valor / Total
(R$)
2,00

ESPECIFICAÇÃO

O bjeto

UNID

Valor / Total
(R$)
2,00

ITE M

157

ESPECIFICAÇÃO

Valor / Total
(R$)
2,40

Agrião - fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de
enfermidad es, m aterial terroso e umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem dan o s
físicos e m ec â n icos oriundos do manuseio e transporte.

Valor / Total
(R$)
3,20

Jiló - fresco, de primeira, com a sp ec to co r, cheiro e sabor
próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração
u n ifor m e s, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, isenta
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, s e m d a n o s físicos e
m ec ânicos oriundos do manuseio e transp orte.

164

ITE M

155

Empresa(s) Vencedora(s)
GERALDO AL VES DA SILVA

ITEM

4,00

163.01

Kg

1º Lugar

VALOR (R$)

ITE M

Kg

LOTE 162 - JILÓ

162

Valor / Total
(R$)
6,00
UNID

Objeto

Valor / Total
(R$)
4,00
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