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Parnaíba - Piauí - Terça-feira, 22 de Julho de 2014 - ANO XVI - N° 1281
DECRETOS
Cont. DECRETO N.º 2204/2014

Ane xo II

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 2204/2014
Abre ao Orçame nto Segur idade Social do Município,
em favor de Diversas Unidades Orçame ntárias,
Crédito Suplementar no valor de R$ 1.059.860,00 (um
milhão, cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta
reais).
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições lega is e
considerando as disposições Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro de 2013.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Seguridade Social do Município (Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro
de 2013), em fa vor de Diversas Unidades Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de R$
1.059.860,00 (um milhão, cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais), para atender a
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerã o 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), 18 de julho de 2014.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR
Secretário de Governo
ALCENOR RODRIGUES CANDEIRA FILHO
Secretário da Gestão
ANA CLARA BATISTA SAMPAIO
Superintendente de Planejame nto
Anexo I
Data: 18/07/2014
Crédito Suplementar

Data: 18/07/2014
Anulação de Dotaçã o
Unid.
ATPR
Fonte
Orçam.
0801
2294
280
0801
0016
280
0801
2202
280
0801
2204
280
0801
2262
280
0801
2268
280
0801
2171
280
0801
2202
330
0801
2203
280
0801
2215
190
0801
2217
280
0801
2262
280
0801
2269
190
0801
2203
190
0801
2223
280
0801
2262
280
0801
2268
280
0801
2262
280
0801
1496
190
0801
2215
280
0801
2262
280
0801
2202
190
0801
2202
280
0801
2203
190
0801
2203
280
0801
2215
190
0801
2222
190
0801
2268
190
0801
2268
190
0801
2268
280
0801
2203
280
0801
2223
190
0801
2223
280
0801
2203
280
0801
2215
190
0801
2262
280
0902
1390
100
0902
1390
100

Natura d a
Despesa
3.1.91.13
3.3.50.43
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.33
3.3.90.33
3.3.90.33
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.95
3.3.90.95
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.51
4.4.90.51

Anexo ao Decreto Nº 2204/2014
Orçamento Seguridade Social
Valor
Especificação
R$(1,00)
Obrigações Patronais
2.000,00
S ubvenções Sociais
240.000,00
Diárias - Civil
25.000,00
Diárias - Civil
6.000,00
Diárias - Civil
2.000,00
Diárias - Civil
1.000,00
Material de Consumo
69.860,00
Material de Consumo
70.000,00
Material de Consumo
2.000,00
Material de Consumo
80.000,00
Material de Consumo
15.000,00
Material de Consumo
2.000,00
Material de Consumo
35.000,00
P assagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
P assagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
P assagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
P assagens e Despesas com Locomoção
10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P essoa F ísica
2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P essoa Jurídica
8.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P essoa Jurídica
127.768,00
Outros Serviços de Terceiros - P essoa Jurídica
2.000,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
74,42
Despesas de Exercícios Anteri ores
22,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
4.047,50
Despesas de Exercícios Anteri ores
1.127,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
4.423,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
1.869,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
669,08
Indenização P ela Exec. de Trabalhos de Campo
8.000,00
Indenização P ela Exec. de Trabalhos de Campo
20.000,00
Obras e Instalações
5.000,00
Obras e Instalações
5.000,00
Obras e Instalações
5.000,00
Equipamentos e Material Per manente
10.000,00
Equipamentos e Material Per manente
10.000,00
Equipamentos e Material Per manente
5.000,00
Obras e Instalações
140.000,00
Obras e Instalações
40.000,00
Valor Total R$ 1.059.860,00

Anexo ao Decreto Nº 2204/2014
Orçamento Seguridade Social

Unid.
Orçam.

ATPR

Fonte

Natura da
Despesa

Valor
R$(1,00)

0801

2025

280

3.1.90.13

Obrigações Patronais

300.000,00

0801

2171

190

3.3.90.30

Material de Consumo

1.000,00

0801

2202

280

3.3.90.30

Material de Consumo

7.860,00

0801

2222

190

3.3.90.30

Material de Consumo

12.000,00

0801

2215

280

3.3.90.36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0801

1496

190

3.3.90.93

Indenizações e Restituições

0801

1176

190

4.4.90.51

Obras e Instalações

52.000,00

0801

1176

280

4.4.90.51

Obras e Instalações

55.000,00

0801

1405

190

4.4.90.51

Obras e Instalações

200.000,00

0801

1405

280

4.4.90.51

Obras e Instalações

16.000,00

0801

1116

190

4.4.90.52

Equipamentos e Material Per manente

27.000,00

0801

1116

190

4.4.90.52

Equipamentos e Material Per manente

0902

1038

220

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40.000,00

0902

1218

220

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

0902

1296

220

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

0902

2165

220

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.000,00

0902

2232

220

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Especificação

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

200.000,00
8.000,00

Valor Total R$

1.000,00

70.000,00
1.059.860,00

DECRETO N.º 2205/2014
Abre ao Orçame nto Segur id ade Social do M unicípio,
em favor do Instituto d e Previdência do M unicípio de
Parnaíb a - IPMP, Crédito S uplementar no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais).
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições lega is e
considerando as disposições Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro de 2013.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçament o Seguridade S ocial do Município (Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro
de 2013), em favor do Instituto de Previdência do Muni cíp io de Parnaí ba - IPM P, Crédito Suplementar
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para atender a programação const ante do Anexo I dest e decreto.
Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerã o 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.

Ane xo II

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE E CUM PRA-SE.

Data: 18/07/2014
Anulação de Dotaçã o

Anexo ao Decreto Nº 2204/2014
Orçamento Seguridade Social

Unid.
Orçam.

ATPR

Fonte

Natura da
Despesa

Especificação

Valor
R$(1,00)

0801

2262

280

3.1.90.11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0801

2293

280

3.1.90.13

Obrigações Patronais

5.000,00

0801

2262

280

3.1.90.16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

1.000,00

0801

2293

280

3.1.91.13

Obrigações Patronais

2.000,00

80.000,00

2014

P arnaíba (PI), 18 de julho de 2014.
FLORE NTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito M unicipal
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR
Secretário de Governo
ALCENOR RODRIGUES CANDEIRA FILHO
Secretário da Gestão
ANA CLARA BATISTA S AM PAIO
Superintendente de Planejame nto
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DECRETOS

DECRETOS

Cont. DECRETO N.º 2205/2014

Anexo I
Data: 18/07/2014
Crédito Suplementar
Unid.
ATPR
Fonte
Orçam.
2001
2141
300

Anexo ao Decreto Nº 2205/2014
Orçamento Seguridade Social
Natura da
Valor
Especificação
Despesa
R$(1,00)
3.1.90.13 Obrigações Patronais
6.000,00
Valor Total R$
6.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

Ane xo II
Data: 18/07/2014
Anulação de Dotaçã o
Unid.
ATPR
Fonte
Orçam.
2801
1093
100

Anexo ao Decreto Nº 2205/2014
Orçamento Seguridade Social
Natura da
Valor
Especificação
Despesa
R$(1,00)
4.4.90.51 Obras e Instalações
6.000,00
Valor Total R$
6.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 2206/2014
Abre ao Orçamento Fiscal do Município, e m favor de
Diversas
Unidades
Orçamentárias,
Crédito
Suplementar no valor de R$ 3.002.800,00 (três
milhões, dois mil e oitocentos reais).

DECRETO N.º 2.207/ 2014
Dispõe sobre o “PROGRAMA IPTU PREMIADO” no
âmbito do Município de Parnaíba, regulamentado pelo
Decreto nº. 2.191/2014, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. O Parágrafo Primeiro do artigo 4º do Decreto n.º 2.191, de 27 de junho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. ................................................................................................................
...............................................................................................................................
Parágrafo Único. O prazo de 25 de julho de 2014 instituído no inciso I deste artigo
poderá ser adiado para o dia 11 de agosto de 2014
................................................................................................................................ (NR)”
Art. 2º. Cumprindo o disposto no Parágra fo Segundo do artigo 2º do Decreto n.º 2.191, de 27 de
junho de 2014, procede-se a divulgação das marcas dos prêmios c om suas devidas especificações:
I – 01 (um) Carro, motor 1.0, marca Fiat, modelo Siena EL, ano 2014, “0” (zero) Km;
II – 02 (duas) motocicletas, 150 cilindradas, marca Honda, modelo Fan, ano 2014, “0” (zero) Km;
III – 05 (cinco) tablets, de 10 polegadas, marca Samsung;
IV – 05 (cinco) TV’s, LCD, de 40 polega das, marca CCE;
V – 02 (duas) máquinas de lavar roupas, de 8 (oito) kilogra mas, marca Eletrolux.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições lega is e
considerando as disposições Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro de 2013.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município (Lei n.º 2.849, de 31 de dezembro de 2013),
em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.002.800,00 (três
milhões, dois mil e oitocentos reais), para atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerã o 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, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado de Piauí, 18 de julho de 2014.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba (PI), 18 de julho de 2014.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR
Secretário de Governo
ALCENOR RODRIGUES CANDEIRA FILHO
Secretário da Gestão
ANA CLARA BATISTA SAMPAIO
Superintendente de Planejame nto

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

Anexo I
Data: 18/07/2014
Crédito Suplementar
Unid.
ATPR
Fonte
Orçam.
0201
2002
100
0501
0007
100
0501
0007
100
0601
2018
260
0601
0014
260

Natura da
Despesa
3.3.90.39
3.3.90.47
4.6.90.71
3.1.90.16
3.2.91.21

0601

2019

250

3.3.90.32

0601

2066

250

3.3.90.32

0601
0604
1102
1102
1201
2901
2901
2901
2901
3005
3011
3011

2018
1015
1203
1203
2046
2092
2092
2237
1443
2101
2298
2298

260
260
100
110
100
100
100
100
100
100
100
100

3.3.90.36
3.3.90.30
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.36
3.1.90.11
3.1.90.91
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

Anexo ao Decreto Nº 2206/2014
Orçament o Fiscal
Valor
Especificação
R$(1,00)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas
800.000,00
Principal da Dívida por Contrato
335.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
25.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato
45.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição
652.000,00
Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição
10.000,00
Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
200.000,00
Material de Consumo
20.000,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
4.600,00
Despesas de Exercícios Anteri ores
12.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30.000,00
Venci mentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00
Sentenças Judiciais
10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
700.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
35.000,00
Valor Total R$ 3.002.800,00

PORTARIA Nº. 541/2014
Dispõe sobre nomeação de pessoal ocupante de cargo em
comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que
lhe conferem o artigo 103, inciso II, alínea “a ” da Lei Orgâ nica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a Professora Efetiva VALÉRIA SILVA DE ARAÚJO para exercer interina mente
o cargo de Secretaria de Educação, enquanto durar a licença da titular do cargo.
Art. 2º. Revogadas as disposições em c ontrário, esta Portaria entrará em vigor e produz irá seus
respectivos efeitos a partir desta data.

Ane xo II
Data: 18/07/2014
Anulação de Dotaçã o
Unid.
ATPR
Orçam.
1102
1091
1202
1277
1202
1152
1202
1152
1304
1368
1304
1244
1304
1368
2801
1093
2903
1442
3007
1070

Fonte
110
100
110
100
100
100
100
100
110
110

Anexo ao Decreto Nº 2206/2014
Orçament o Fiscal
Natura da
Valor
Especificação
Despesa
R$(1,00)
4.4.90.51 Obras e Instalações
2.098.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações
260.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Per manente
30.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações
35.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Per manente
10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Per manente
15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
90.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
440.000,00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições
14.000,00
Valor Total R$ 3.002.800,00

2014

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaíba, 11 de julho de 2014.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR
Secretário de Governo
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EXTRATOS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ATA EXTRATO PARCIAL Nº XLIV/2014 – PARNAIBA - PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14326/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2014 – PARNAIBA - PI

ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.920/2014 – PMP- PARNAIBA-PI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA (PI).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQ UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI.
Pregoeiro: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO
Adjudicação: 18/07/2014
Homologação:18/07/2014

Pregoeira: CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS
Adjudicação: 18/07/2014
Homologação:18/07/2014

DETENTORES DE PREÇOS REGISTRADOS (PESSOA JURÍDICA) – COTAÇÃO POR ITEM
DETENTORES DE PREÇOS REGISTRADOS (PESSOA JURÍDICA) – COTAÇÃO POR ITEM
Nº

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE

ITEM

VALOR
(R$)
1.86

ABSORVENTE C?08
ÚNICO
UND
VENCEDOR: ANDREIA VASCONCELOS DE MACEDO-EPP
02
CONDICIONADOR ADULTO 350 ML
ALINE
UND
6.17
VENCEDOR: IRMÃOS SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
03
CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML
JONHSON
UND
6.90
VENCEDOR: PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
04
DESODORANTE ROLL 50G
SKALA
UND
5.20
VENCEDOR: GAMA COMERCIO E SERVIÇO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA
ALFAZEMA
05
PERFUME ADULTO 120 ML
UND
14.75
SUIÇA
VENCEDOR: PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
06
SABONETE ADULTO 90G
FC
UND
0.96
VENCEDOR: IRMÃOS SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
SHAMPOO ADULTO 350 ML
ALINE
UND
07
6.18
VENCEDOR: ANDREIA VASCONCELOS DE MACEDO-EPP
SHAMPOO ADULTO PARA PIOLHO
ISANASAR
UND
08
12.20
VENCEDOR: GAMA COMERCIO E SERVIÇO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA
CREME DENTAL INFANTIL 50G
DENTICS
UND
09
1.90
VENCEDOR: IRMÃOS SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
REPELENTE 100 ML
JONHSON
UND
10
9.38
VENCEDOR: ANDREIA VASCONCELOS DE MACEDO-EPP
11
SABONETE INFANTIL 80G
FLORA
UND
2.40
VENCEDOR: ANDREIA VASCONCELOS DE MACEDO-EPP
01

1.

2.

3.
4.

5.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS ITENS:
1) O objeto poderá ser for necido em Condições equivalentes ou similares, podendo o agente administrativo
dependendo de cada caso concreto, ajustar, por a cordo entre as partes, entrega de objetos semelha ntes ou
em condição similar desde que ma ntidos os preços nas mesmas proporções e garantida a qualidade do
produto registrado, exceto quando, comprovadamente, o produto renegociado for de melhor 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 c ompatibilidade para
com os preços do mercado vigente.
2) Os Itens registrado destinam-se a contratos relativos ao exercício 2014/2015, 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 requeriment o) e o pedido de liberação devem ser dirigidos ao gerenciador da
Ata do Sistema de Registro – SRP/PMP/PI, com anuência de sua coordenaçã o central. As cópias daqueles
documentos, 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.

6.

7.

8.

9.

IRMÃOS SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01389646-0001-02
194232265-3
FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA
CONJ. SACY QUADRA 13 CASA 21
64020-210
TERESINA
souzairmaos@uol.com.br

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

ANDREIA VASCONCELOS DE MACEDO-EPP
168249620001-03
19507747-4
FRANCISCO DE SOUZA SOARES
AV.PREF.WALL FERRAZ, 9980 LOJA C PARQUE PIAUI
64025-468
TERESINA
a.vasconcelos.macedo@uol.com.br

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

PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
63345847.0001-28
19418572-9
PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA
RUA BARROSO Nº686 CENTRO -SUL
64001-130
TERESINA
odimilson@uol.com.br

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

GAM A COMERCIO E SERVIÇO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA
15088408.0001-34
19.496.646-1
DEIVID MOURA RIBEIRO
RUA SERGIPE ,1147- PIRAJÁ
64.003.720
TERESINA
gamathe@hotma il.com

UND

MARCA

VALOR R$

Kg

Olho d’Agua

2,39

VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Açúcar refinado (pcte. Com no mínimo 1
kg), na cor branca, rápida dissolução,
Kg
Olho d’Agua
sacarose de cana-de-açúcar.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Açúcar mascavo
Kg
Olho d’Agua
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Açúcar de c onfeiteiro
Kg
Dom Manuel
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Arroz beneficiado, grão longo, tipo 2,
novo,
primeira
qualidade.
Acondicionado em embalagem plástica
contendo 1 kg, com identifica ção do
produto, marca do fabricante, prazo de
Kg
Cevap
validade e peso líquido. Produtos
embalados no máximo 30 dias antes da
data de entrega com vigência de 12
meses.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Arroz parboilizado tipo 1, pacote com no
mínimo 1kg. Classe longo fino. Produtos
embalados no máximo 30 dias antes da
Kg
Bianco
data de entrega com vigência de 12
meses.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Aveia em pó, caixa c/ no mínimo 24
Caixa
Nutrilon
unids. No mínimo 500gr cada
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Aveia em flocos, caixa com no mínimo
Caixa
Nutrilon
24 unids. C/ no mínimo 500g.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Aveia em flocos, lata com 500 gramas no
Lata
mínimo

10.

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Farinha láctea, embalagens de no
Lata
mínimo 400gr
GERSON SANTOS ROCHA - ME

11.

Farinha de mandioca, grupo seca
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem
contendo 01 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Produtos
embalados no máximo 30 dia s antes da
data de entrega com vigência pertinente
ao produto ofertado.

INFORMAÇÕES PARA EFEITO CONTRATUAL:
LICITANTE
CNPJ
INSC. ESTADUAL
CONTATO
ENDEREÇO
CEP
CIDADE
E-MAIL

DESCRIÇAO
Açúcar cristalizado, na cor branca,
sacarose
de
cana
de
açúcar.
Acondicionado 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.

12.
13.

14.

15.

Kg

GERSON SANTOS ROCHA- ME
Farinha de rosca pcte. c/ no mínimo 1 kg
Kg
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Farinha de trigo (sem fermento), 1 kg
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Farinha de milho - flocao, pré-cozida,
obtida do grão do milho torrado e
peneirado, na cor amarela, isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas,
acondicionada em saco plástico, a tóxico
com 500g e embala gem secundaria de
pa pel reforçado com 10 kg.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Farinha de milho - flocao, pré-cozido,
obtida do grão do milho degerminado,
pré-c ozido ou pre-gela tin, na cor
amarela, isenta de sujida des, parasitas e
Kg
larvas, acondicionada em saco plástico,
atóxico com 500g e emba l. Sec. De
pa pel reforc. com máximo de 10 kg.
GERSON SANTOS ROCHA - ME

2014

2,39

2,49
2,49

2,45

2,50

119,80

119,80

5,00

Vitalon

6,98

Marumba

4,29

Marumba

7,50

Dona Maria

4,49

Ki-Milhos

3,86

Ki-Milhos

3,86
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ITEM
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

DESCRIÇAO
Amido de milho, embalagem de 1 kg,
com identifica ção do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
FRUSTRADO
Café solúvel frasco c/ 100g no mínimo,
de primeira qualidade, com selo de
pureza da associação brasileira da
industria do café - abic.

UND

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA

VALOR R$

ITEM

Kg

38.

F rasco

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Café torrado e moído, emb.a vácuo c/selo
Pacote
de pureza com no mínimo 250g

Kimino

Puro

3,98

3,19

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá mate, embalagem à granel em caixa
de 200g, com identificação do produto,
Unid
marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade.
CANCELADO
Chá de camomila; embalagem: caixa com
no mínimo 10 saquinhos de no mínimo
10g

Caixa

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá de erva-doce; embala gem c om no
Caixa
mínimo 10 saquinhos de no mínimo 10g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá de erva-doce; embalagem: no
Caixa
mínimo 1 kg
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá de erva cidreira; embalagem com no
Caixa
mínimo 10 saquinhos de no mínimo, 10g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá de hortelã; embalagem: ca ixa com no
Caixa
mínimo 10 saquinhos de no mínimo 10g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Chá de maçã; embalagem: caixa com no
Caixa
mínimo 10 saquinhos de no mínimo 10g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Feijão carioquinha, classe cores, tipo 1,
novo, com identificação do produto,
marca do fa bricante,. Pacote de 01 kg em
fardo com 30 kg produto embalado no
kg
máximo 30 dias antes da data de entrega
com prazo de validade pertinente do
produt o ofertado.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Feijão preto tipo 1 pcte. C/ no mínimo 1
Kg
kg no mínimo
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Feijão - macacar, tipo 1, novo,
constituído de grãos inteiros e Sadios,
com umidade per mitida de 15%, isento
de material terroso, sujidades e misturas
Kg
de outras espécies, Acondicionado em
saco plástico Contendo 1kg, embalagem
secundaria Plástica de 30kg.

VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Feijão verde: pacote com no mínimo 1kg
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Feijoada pré-cozida composta de feijão,
água, bacon, lingüiça tipo calabresa,
lombo, costela defuma da de suíno, cebola,
sal, amido e pimenta branca. Produto
industrializado no máximo de 30 dias
antes da data de entrega com vigência de 6
meses embalado á vácuo, em embalagem
kg
plástica transparente, hermeticamente
fechado por termossoldagem, embalagem
de 500 g e caixas de papelão com até 12
kg produto industrializado no máximo de
30 dias antes da data de entrega com
vigência de 6 meses
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Macarrão sêmola/semolina pacotes de 500
g em fardos com no mínimo 4 kg produto
industrializado no máximo de 30 dias
Kg
antes da data de entrega com vigência
pertinente ao produto ofertado.

39.

Maratá

3,19

Maratá

3,19

Maratá

31,90

Maratá

3,19

40.

41.
Maratá

3,19

42.
Maratá

3,19

43.

44.
Murumba

6,50

45.

Murumba

In Natura

6,50

49.

Lata

4,50

51.

Sardinha ao molho lata de 130g em caixas com
50 latas produ to in dustrializado n o máximo 30
dias antes da data de entrega com prazo de
validade pertinente ao produto ofertado.

Fortaleza

3,32

Aurélia

3,84

54.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Macarrão instantâneo em pacote c/ 24
Pacote
unidades de no mínimo 100 gramas
FRACASSADO
Macarrão
p/
lasanha
pré-cozido;
embalagem com no mínimo 200 grama s

55.

Kg

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Macarrão tipo parafuso com no mínimo
Kg
500g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Milho para mungunzá pacote com no
Pacote
mínimo 500g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Milho de pipoca p/ microondas com no
Pacote
mínimo 100 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Milho para pipoca c/ no mínimo 500 g
Pacote
GERSON SANTOS ROCHA - ME

56.

Maratá

2,87

Maratá

1,74

Maratá

2,87

57.

Caixa

VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Fiambre bovino ( cx. C/ 24 und. de no
CX
mínimo 320 g)
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Suco concentrado de caju garrafa de 500
ml em caixa com 12 garrafas produto
industrializado no máximo de 30 dias antes
Unid
da data de entrega com vigência pertinente
ao produto ofertado.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Suco concentrado de frutas variadas,
vasilhame plástico de 5 litros, produto
industrializado no máximo 15 dias antes da
Vasilhame
data de entrega com prazo de validade
pertinente ao produto ofertado, estando o
mesmo em resfriamento.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Suco concentrado de goiaba garrafas de
500ml em caixas com 12 garrafas produto
industrializado no máximo 30 dias antes da
Caixa
data de entrega com prazo de validade
pertinente ao produto ofertado.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - tipo acem, sem osso, e m
peca inteira, congelada, e no máximo 10%
de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
Kg
cheiro e sabor próprios e no máximo 10%
de seb, embalada em embalagem em saco
plástico transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina – tipo alcatra (miolo), peca
inteira, resfriada, e no máximo 10% de
sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e
Kg
sabor próprio, emba la da em saco plástico
transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME

2014

Forma Facíl

16,48

Soya

4,30

Burge

7,50

Burge

7,50

Sinhá

9,67

Nautique

133,00

Nave

133,00

Bordon

89,90

Bacana

4,34

Frurapi

29,06

Bacana

48,80

Mafripa

16,98

Mafripar

21,00

Caixa

50.

53.

VALOR R$

Unid

FRUSTRADO
Sardinha em óleo lata de 130g em caixas
com 50 lata s produto industrializado no
máximo 30 dias antes da data de entrega
Caixa
com prazo de validade pertinente a o
produto ofertado.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME

14,50

Massa Fina

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Óleo 100% puro de girassol, embalagem
Unid
com 900 ml
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Óleo 100% puro de milho, embalagem com
Unid
900 ml
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Azeite de oliva – lata c/ 500 ml, no
Unid
mínimo, puro, sem colesterol.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Azeitona, verde, em conserva (emb . C/
Emb.
100 g, no mínimo)
FRUSTRADO
Azeitona preta pote c/ 200 g, no mínimo
Pote

Pacote

52.

Bordon

FRUSTRADO
Mistura para preparo de produto tipo
mungunzá (mingau
de milho
e
trigo),composto de leite em pó,açúcar,
farinha de milho pré-gela tinizada, amido
de milho, gordura vegetal, farinha de
trigo,lecitina
de
soja,
vitamina
a,e,b1,b2,b6 e ferro;acondicionado em
Kg
embalagens de filme flexível do tipo
polietileno atóxico de baixa densidade e
espessura de 100(cem) micra por parede,
pa cote contendo 1 kg, com identificação
do produto, marca do fabrica nte, prazo de
validade e peso líquido.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Óleo comestível vegetal de soja, refinado,
sem colester ol, lata de 900ml em caixas
com 20 latas com identificação do produto,
marca
do
fabricante,.
Produto
Unid
industrializado no máximo 30 dias antes da
data de entrega com prazo de validade
pertinente ao produto ofertado.

FRUSTRADO
Milho verde em conserva, lata 200 gramas

6,80

MARCA

Kg

48.

47.

6,50

UND

FRUSTRADO
Ervilha - lata c/ no mínimo 200g
FRUSTRADO
Milho verde, emb. C/ 200 g - (caixa c/ 24)
FRUSTRADO
Milho verde, emb. C/ 250 g

46.
Murumba

DESCRIÇAO
Milho para canjica amarela, de 1ª
qualidade, beneficiado polido limpo isento
de sujidades, parasita s e larvas. Admitindo
umidade máxima de 14% por peso.
Acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico. Embalagem com 01
kg, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
líquido
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ITEM

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

DESCRIÇAO
UND
Carne bovina – tipo alcatra, bife resfria da,
e no máximo 10% de sebo e gordura com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
embalada em saco plástico transparente,
atóxico. Embalagens contendo no máximo
02 kg.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina – tipo alcatra, cubos,
resfriada, e no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, embalada em saco plástico
transparente,
atóxico.
Embala gens
contendo no máximo 02 kg.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina – tipo bisteca, bife, resfriada,
e no máximo 10% de sebo e gordura com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em saco plástico transparente,
atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina – tipo bovina congelada
dianteira, sem osso, tipo paleta, acem ou
peito, em peca dividida de acordo com o
peso, congelada, e no máximo 10 % de
sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios e no máximo 10%
de sebo, embala da em embalagem própria
GERSON SANTOS ROCHA
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 com a specto cor cheiro e
sabor próprios e no máximo 10% de seb,
embalada em embalagem própria, pesando
2 kg sem sujidades e ação de micróbios.

MARCA

VALOR R$

Mafripar

21,00

Mafripar

21,00

ITEM

74.

- ME

75.
Kg

- ME

76.
Kg

Mafripar

16,50

- ME

77.
Kg

Mafripa

19,00

78.

- ME

Kg

Mafripa

19,00

79.

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - tipo bucho, peca inteira,
resfriada, e no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - chã de dentro, sem pelanca,
sem gordura, resfriada, no máximo 10% de
sebo e gordura cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
embalada em embalagem própria, pesando
sem sujida des e ação de micróbios.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - tipo chabaril em rodelas,
sem pelanca, resfriada, máximo 10% sebo,
gordura cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
embalada em embalagem própria, se m
sujidades e ação de micróbios.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carn e bovina - tipo costela, em p eca dividida
de acord o com o peso, congelada, e no máximo
10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
ch eiro e sabor próprios e n o máximo 10% de
sebo, embalad a em embalada em saco p lástico
transparen te e atóxico.

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

Kg

Mafripa

Mafripar

80.

8,00

16,50

81.

Mafripar

8,20

83.

GERSON SANTOS ROCHA - ME

67.

68.

69.

Carne bovina - tipo coxão mole, em kg,
resfriada, e no máximo 10% de sebo e
gordura limpa, com aspecto, cor, cheir o e
Kg
sabor próprios e no máximo 10% de sebo,
embalada em embalagem própria, pesando
sem sujida des e ação de micróbios.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - tipo file mignon, sem aba,
resfriada, e no máximo 10% de sebo e
gordura cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
embalada em embalagem própria, pesando
sem sujida des e ação de micróbios.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina – tipo la garto, peca inteira,
resfriado, e no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.

Mafripar

21,00

Mafripar

24,98

84.

85.

86.

Mafripar

17,90

87.

GERSON SANTOS ROCHA - ME

70.

Carn e bovin a - tipo maminha, em peca dividida
de acordo com o peso, resfriada, e n o máximo
10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
ch eiro e sabor próprios e n o máximo 10% de
sebo, embalada em embalagem própria,
pesando sem sujidades e ação de micróbios.

71.

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina – fresca moída, de segunda,
Kg
embalagem de 2kg.
GERSON SANTOS ROCHA - ME

Mafripar

72.

Carn e bovina-tipo músculo, cubos, resfriado, no
máximo 1 0% de sebo e gordura com cor, ch eiro
e sabor próprio, embalada em saco plástico
transparen te, atóxico.

Mafripa

73.

Kg

Mafripar

17,90

88.

Kg

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina - tipo músculo, em peca
dividida de acordo com o peso congelada
(entre -10c e -25-c), e no máximo 10% de
sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,
Kg
cheiro e sabor próprios e no máximo 10%
de seb, embalada em saco plástico
transparente e atóxico, pesando se m
sujidades e ação de micróbios.

17,36

89.
17,00

90.

Mafripa

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne bovina – tipo patinho, moída,
resfriado, e no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
próprios, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina - tipo patinho, peça inteira,
resfriado, e no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina - tipo peito, sem pelanca, se m
gordura, resfriada, no máximo 10% de sebo
e gordura cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em embalagem própria, pesando
sem sujida des e ação de micróbios.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina - tipo picanha, peca inteira,
resfriada, no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina - tipo rabo, peca inteira,
resfriada, no máximo 10% de sebo e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA
Carne bovina salga da - produto preparado
com carne bovina tipo charque ponta de
agulha
qualidade,
dessecada,
de
consistência firme c/cor, cheiro e sabor
próprios, isento de isento de sujidades,
pa rasitas
e
materiais
estranhos,
acondicionado em acondicionado em
embalagem própria.

MARCA

VALOR R$

Mafripar

21,00

Mafripar

21,00

Mafripar

21,00

Mafripa

17,00

Mafripar

33,90

Mafripa

11,00

Mafripar

21,00

In Natura

14,90

In Natura

17,90

In Natura

17,90

In Natura

19,00

In Natura

18,20

Sadia

12,50

Sadia

16,30

Sadia

12,50

Sadia

12,50

- ME

Kg

- ME

Kg

- ME

Kg

- ME

Kg

- ME

Kg

GERSON SANTOS ROCHA - ME

8,20

82.

Mafripar

DESCRIÇAO
UND
Carne bovina - tipo paleta, peca inteira,
resfriada, e no máximo 10% de seb o e
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
próprio, embalada em saco plástico
transparente, atóxico.
FRUSTRADO
Carne bovina - tipo patinho, bife, resfriado,
e no máximo 10% de sebo e gordura com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
Kg
embalada em saco plástico transparente,
atóxico.

17,00

91.

Charque bovino, sem água com embalagem
de 1 kg.
FRUSTRADO
Fígado - bovino, apresentado em peças
inteiras, congelado, com aspecto de aspecto
brilhante avermelhado escuro, sabor e
cheiro característicos, isento de ma nchas
esverdeadas, sem manchas esverdeados ou
amarelados, acondicionado em saco de
polietileno transparente.

Kg

Kg

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne de bode - dianteira, pedaç o,
congelada, e no máximo 10% de sebo e
Kg
gordura, saco plástico transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne de bode - traseira, pedaç o,
congelada, e no máximo 10% de sebo e
Kg
gordura, saco plástico transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne de carneiro semi processada pernil, em peca, congelado, saco plástico
Kg
trans-parente atóxico, inspec ionada pelo
órgão responsável, sem ma cha.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salga da - tipo costela
defumada, em pedaços com osso,
Kg
conservada em sal, acondicionado em saco
plástico transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo orelha
defumada, em peca, conservada em sal,
Kg
condicionado em saco plástico transparente
atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo paio, em peca
natural, acondicionado em saco plástico
Kg
transparente, atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo pé de porco, e m
pedaços com osso, conservado em sal,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo pé defumado,
em pecas com osso, conservada em sal,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

GERSON SANTOS ROCHA - ME

2014
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ITEM
92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

DESCRIÇAO
UND
Carne suína salga da - tipo pé, em peca,
conservada em sal, acondicionado em
Kg
saco plástico transparente, atóxico,
pesando de 1 a 5kgs.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo pernil
defumado, em pedaços com osso,
Kg
conservada em sal, acondicionado em
saco plástico transparente atóxic o,
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne
suína
salgada
–
tipo
rabodefuma do, em peca, conserva da em
Kg
sal, acondicionado em saco plástico
transparente atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína salgada - tipo rabo, em
peça, conservada em sal, acondicionado
Kg
em saco plástico, transparente.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne suína - tipo bisteca, em bife,
congelada, com osso, acondicionada em
Kg
saco plástico transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne suína - tipo costela, em peca,
Kg
congelada, com osso, acondicionada em
saco plástico transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne suína - tipo lombo, em peca
inteira, congelado, sem osso, acondiciona
Kg
da em saco plástico transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Carne suína - tipo pernil, em peca inteira,
congelada, com osso, acondicionada em
Kg
saco plástico transparente, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Frango - inteiro, resfriado, sem pés,
pescoço e vísceras, com aspecto cor e
Kg
cheiro próprios, sem manchas e parasitas,
acondicionado em saco plástico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Frango - peito, de frango, com osso, de
primeira
qualidade,
congelado.
Kg
Embalagem em filme pvc transpa rente ou
saco plástico transparente
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Frango - peito, de frango, em file, sem
osso e cartilagem, de primeira qualidade,
Kg
congelado. Embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente
M. P. SANTOS ALIMENTOS

Frango – coxa e sobre coxa de frango, de
primeira
qualidade,
congelado.
Kg
Embalagem em filme pvc transpa rente ou
saco plástico transparente
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Carne de peru - peito defuma do,
Kg
embalagem plástica atóxica.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Linguiça - defumada, paio, preparada
com carne bovina, com aspecto normal,
de boa qualidade, isenta de sujidades,
Kg
pa rasitas
e larvas, mantida
em
refrigeração,
acondicionada
em
embalagem apropriada .
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Linguiça - defumada, preparada com
carne suína, com aspecto normal, de boa
qualidade, sem umidade, não pegajosa,
Kg
isenta de sujida des, parasitas e larvas,
mantida em refrigeração e temperatura
adequada,
acondicionada
em
acondicionada em saco de polietileno.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Linguiça - defuma da, tipo calabresa,
preparada com carne não mista, toucinho
e condimentos, com aspecto normal,
fir me, sem umidade, não pega josa, isenta
Kg
de sujidades, para sitas e larvas, mantida
em temperatura e refrigeração adequada,
acondicionada em saco de polietileno.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Linguiça - frescal, tipo toscana, preparada
com carne não mista, toucinho e
condimentos, com aspecto normal, firme,
sem umidade, não pegajosa, isenta de suKg
jida des, parasitas e larvas, mantida em
temperatura e refrigeração adequada,
acondicionada em saco de polietileno
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Peixe - piratinga, em posta, resfria do sem
vísceras, sem escamas, sem manc has, sem
cabeça,
parasitas
ou
fungos,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Peixe – serra, em posta, resfriado sem
vísceras, sem escamas, sem manc has, sem
cabeça,
parasitas
ou
fungos,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA

VALOR R$

Sadia

12,50

Sadia

21,00

ITEM

111.

112.

Sadia

19,00

Sadia

19,50

114.

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Manteiga pote 200g
Unid

115.

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Margarina vegetal 250g
Unid

113.

116.
In Natura

19,90

117.

In Natura

16,36

118.
In Natura

21,24

In Natura

21,24

AVIVAR

8,90

119.

120.

Dudico

7,72

121.
Dudico

DESCRIÇAO
UND
Peixe – camurupim, em posta, resfriado
sem vísceras, sem escamas, sem manchas,
sem cabeça, parasitas ou fungos,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Peixe – pargo, em posta, resfriado sem
vísceras, sem escamas, sem manc has, sem
cabeça,
parasitas
ou
fungos,
Kg
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico.

9,62

Manteiga 500g

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Margarina vegetal 500g
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Manteiga hidrogenada 500 g
Unid
FRUSTRADO
Presunto - magro, cozido, obtido de pernil
ou outra parte de suíno sadio, c om
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, reembalado em
caixa de papelão.

Kg

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Presunto - magro, fiambre - pré-cozido,
de suíno, com aspecto, cor, cheiro e sabor
Kg
próprios, isento de sujidades, pa rasitos e
larvas, acondicionado embalagem atóxica.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Presunto - magro, pré-cozido, de ca rne
suína, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, pa rasitos e
Kg
larvas, acondicionado em plástica,
atóxica.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Apresuntado - cozido, obtido de per nil ou
outra parte do suíno sadio, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, isento de
Kg
sujidades,
parasitas
e
larvas,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, reem-balado em
caixa de papelão

MARCA

VALOR R$

In Natura

22,19

In Natura

21,00

Delta

9,98

Delta

4,10

Primor

3,79

Delicia

7,00

Resende

19,19

Resende

19,22

Resende

19,20

Resende

14,50

Resende

8,45

Resende

16,00

Resende

21,00

Resende

21,00

Saborear

19,00

Saborear

12,00

Saborear

19,00

Saborear

7,98

Massa Fina

0,43

Massa Fina

0,62

Massa Fina

0,51

Massa Fina

4,74

Massa Fina

0,60

Massa Fina

0,50

Massa Fina

7,98

Massa Fina

7,98

Massa Fina

7,65

GERSON SANTOS ROCHA - ME

Dudico

7,70

Natuaves

38,70

Mafripar

18,49

122.

123.

Mortadela - constituída da mistura de
carnes bovina e suína misturadas e
trituradas, composta de condimentos e
outras
substancias
alimentares,
apresentando no máximo 10% de cubos
Kg
de touc inho e ate 25% de umidade, de
primeira qualida de, isento de sujidades e
outras substancias estranhas a sua
composição, acondicionado em saco
plástico, atóxico.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Toucinho defuma do - preparado com
carne curada de suíno barriga de suíno e
Kg
salmora, acondicionado em caixa com
250 gr.

124.
Mafripar

125.

18,49

126.
127.
128.
Mafripar

18,49

129.
130.
131.
Mafripar

16,00

132.
133.
134.

In Natura

18,50

135.
136.

In Natura

137.

17,00

138.

GERSON SANTOS ROCHA - ME

2014

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Bacon defumado (fatiado)
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Bacon manta
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Queijo coalho (fatiado)
kg
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Queijo ricota (emb. 500g).
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Queijo mussarela (fatiado)
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Requeijão cremoso (pote c/ 200g)
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão massa fina para patê de 20 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão massa fina com coco de 50 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão massa fina de 25 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão bengala de 500 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão língua de sogra de 50 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão francês de 25 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão de forma c/ casca (bordas) 500 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão de forma sem casca 500 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão de leite 400 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
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ITEM
139.
140.

DESCRIÇAO
UND
Pão de queijo 50 g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Pão massa fina para hambúrguer
Unid

143.

VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Bolo de batata
Unid
FRUSTRADO
Bolo de ma caxeira
Unid
FRUSTRADO
Bolo de chocolate
Unid

144.

Bolo de milho

Unid

145.

FRUSTRADO
Bolo doce – tipo pudim 700 g
FRUSTRADO

Unid

Bolo salga do 30 g

Unid

141.
142.

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA
Massa Fina

VALOR R$
1,50

Massa Fina

0,61

ITEM

172.

173.

FRUSTRADO

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.
166.

167.

168.

169.

170.

171.

FRUSTRADO
Bolo de goma salgado 700g
FRUSTRADO
Bolo de puba
FRUSTRADO

174.

175.

Unid
Unid

Sequilhos doces

Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Pêta
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Torrada amanteigada
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Torrada sem ma nteiga
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Rosquinha de coco, aproximadamente
PCT
800g – Pacote
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Rosquinha
de
chocolate,
PCT
aproximadamente 800g – Pacote
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito doce tipo maria pacotes de 400g
em caixas com até 4 kg produto
industrializado no máximo de 30 dias
Kg
antes da data de entrega com vigência de
6 meses
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito salgado tipo cream cracker, dupla
embalagem, pacotes de 500g em caixa de
até 10kg. Produto industrializado no
Kg
máximo 30 dias antes da data de entrega
com prazo de validade pertinente ao
produto ofertado com vigência de 6 meses
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito achocolatado c/ no mínimo 100g
Pacote
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito tipo á gua e sa l - embalagem:
pa cote com 04 unidades e peso líquido
Emb.
mínimo de 20 g cada unidade
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito tipo rechea do, sabor chocolate,
Pacote
com no mínimo 140 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito tipo recheado, sabor morango,
Pacote
com no mínimo 140 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito maisena em embalagens de no
Pacote
mínimo 100 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito tipo recheado, sabor doce de
Pacote
leite, com no mínimo 140 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito waffer, sabores diversos, de no
Pacote
mínimo 160 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Biscoito salgado, de formato redondo
Pacote
400g - Pacote
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Leite de coco c/ 500ml
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Coco ralado, pacote c/ no mínimo 100 g
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Creme de leite em lata embala gem de no
Unid
mínimo 300g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Creme de leite embalagem tetra pack c/
Unid
no mínimo 200g.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Leite condensado - lata c/ no mínimo
Lata
390g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Leite condensado - caixa c/ no mínimo
Caixa
390g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Leite tipo C, pasteurizado, acondicionado
em embalagem plástica resistente, c/ 1
Saco
litro, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido..
E. M. SANTOS AGROINDUSTRIA

176.

Hileia

2,84

Lacerda

4,83

Lacerda

6,99

Lacerda

7,68

Hiléia

12,90

177.

178.

Hiléia

179.

12,90

180.

181.

Hiléia

7,63

182.

Aurélia

7,64

Hiléa

2,82

Aurélia

2,75

183.

184.
Parati

2,36

Parati

2,36

185.

Hiléa

5,33

186.

Parati

2,36

187.

Hiléa

2,89

188.

Hiléa

3,86

Mais Coco

3,83

Mais Coco

4,08

189.

190.

Piracanjuba

3,50

191.

Piracanjub

2,90

192.

Piracanjub

4,50

193.

Piracanjub

3,90

194.

195.
Longá

1,98

196.

2014

DESCRIÇAO
UND
Leite, líquido integral, pasteurizado,
longa vida, com no mínimo 1 litro.
Embalagem tetra park com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
Unid
validade de no mínimo 06 (seis) meses e
capacidade. O produto deverá ter registro
no ministério da agricultura e/ou
ministério de saúde.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Leite integral em pó, pacote de 200g,
fardos com 10kg, produto industrializado
no máximo 30 dias antes da data de
Kg
entrega com prazo de validade pertinente
ao produto ofertado.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite desnatado em pó; cx (c/ 12 und )
Caixa
lata com no mínimo 290 gra mas
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite integral em pó; cx c/ 12 und, lata
Caixa
com no mínimo 290 gramas
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite integral em pó; cx c/ 24 und, lata
Caixa
com no mínimo 290 gramas
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite em pó infantil para crianças de até
06(seis) meses de vida, lata com no
La ta
mínimo 450 gramas
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Leite em pó infa ntil para crianças entre
06(seis) e 12(doze) meses de vida, lata
La ta
com no mínimo 450 gramas
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite de soja light em pó; embalagem de
Unid
no mínimo 300g
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Leite de soja em pó em embalagem de no
Unid
mínimo 300 g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Leite de soja instantâneo sem lactose la ta
La ta
com no mínimo 300g.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Corante alimentício a base de urucum,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
Kg
líquido. Emba lagem: pacote com 01 kg.
(colorau).
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Corante alimentíc io a base de urucum
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
Kg
líquido. Emba lagem: pacote com 100 g.
(colorau).
CANCELADO
Polpa de tomate embalagem de tetra pak
de 190 a 320 ml em caixas com 24
unidades produto industria lizado no
Kg
máximo 30 dias antes da data de entr ega
com prazo de validade pertinente ao
produto ofertado
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Extrato
de
tomate
concentrado,
Unid
embalagem contendo no mínimo 260g
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Cuminho em pó, embalagem de 50
Unid
gramas no mínimo
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Canela em pó, embala gem com no
Unid
mínimo 40g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Fermento em pó; embalagem c/ no
Unid
mínimo 100gr

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Sal refinado, iodado, para consumo
doméstico, embalagem contendo 1 kg,
Kg
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Sal grosso embalagem de 1kg no mínimo
Kg
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Catchup tradicional, frasco com no
Frasco
mínimo 400 gramas
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Catchup picante embalagem de no
Frasco
mínimo 200 ml
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Maionese, caixa c/ 24 unidades no
Caixa
mínimo, com no mínimo 250gr cada
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Maionese c/ ervas pote c/ no mínimo 200g
Unid
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Molho de pimenta vermelho com no
Frasco
mínimo 250 ml
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Molho de pimenta verde com no mínimo
Frasco
150 ml
GERSON SANTOS ROCHA - ME

MARCA

VALOR R$

Longá

3,85

Soberano

19,90

Itambé

100,00

Itambé

100,00

Itambé

200,00

Nestlê

31,00

Nestlê

31,00

Levsoy

18,00

Levsoy

18,00

Levsoy

18,00

Maratá

9,54

Tomatino

9,76

Tomatino

2,89

Maratá

2,98

Maratá

1,88

Dona Maria

3,81

Oceano

1,25

Aurora

4,36

Olé

3,86

Olé

2,89

Soya

77,40

Soya

5,61

Gota

4,34

Gota

4,36
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Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

ITEM
197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

DESCRIÇAO
UND
Molho inglês em embalagem de no
Frasco
mínimo 250 ml
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Molho madeira com embalagem de no
Frasco
mínimo 340 ml
GERSON SANTOS ROCHA - ME
Molho de soja 500 ml no mínimo
Frasco
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Vinagre temperado, ga rrafa de no mínimo
Litro
1 litro
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Tempero pronto à base de alho e sal em pó.
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Vinagre de álcool; embala gem de no
Frasco
mínimo 500 ml
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Vinagre de vinho tinto de no mínimo 500
Frasco
ml
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Caldo, para culinária, de bacon - cx c/ 24
Caixa
unid de 12 tabletes cada
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Caldo, para culinária, de galinha – cx c/
Caixa
24 unid de 12 tabletes cada
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Caldo, para culinária, de carne - cx c/ 24
Caixa
unid de 12 tabletes cada
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Condimento em pó pa cote de 180 g
produto industrializado no máximo 30
dias antes da data de entrega com prazo
Unid
de validade pertinente do produto
ofertado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Condimento em pó pacote de 100g em
fardo com 1kg produto industrializado no
máximo 30 dias antes da data de entr ega
Unid
com prazo de va lidade pertinente do
produto ofertado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Sopa macarrão colorido com charque e
Kg
mandioquinha
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para o preparo de canjica constituída de: leite em pó a çúcar, milho
pa ra canjica pré-cozido, admitindo adição
de coco ralado, gema de ovos, canela em
pó, corantes artificiais, aromatizantes, não
poderá conter soja e seus derivados, de
fácil preparo pela adição de água e
Kg
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.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Mistura para o preparo de a rroz 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
Kg
de sujidades, parasitos e larvas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
embalado em saco de polietileno atóxico,
resistente, acondicionado em caixa de
pa pelã o reforçada, lacrada e rotulada, e
suas condições deverão estar de ac ordo
com (res.rdc 12/01Anvisa/ms),(res.04/88
cns/ms)

MARCA

VALOR R$

Maratá

4,79

Maratá

7,70

Maratá

7,62

W3

7,60

Maratá

2,87

Maratá

1,92

Maratá

2,89

Kinor

9,68

Kinor

9,68

Kinor

9,68

ITEM
214.

215.

216.

217.

Pilão

3,34

Maratá

1,45
218.

Forma Fácil

22,80
219.

Forma Fácil

16,98

220.

Forma Fácil

16,98
221.

212.

VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Mistura para o preparo de risoto de frango
constituído de
pedaços de peito,
desidratados ou liofilizados, arroz tipo
parbolizado,
pré-cozido,
em grãos,
hortaliças desidratadas ou liofilizadas, em
pedaços, não admitindo adição de ervilha e
condimentos, sem pimenta, não devendo
Kg
conter não admitindo adição de soja e seus
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 laminado metalizado, acondicionado
em caixa de papelão reforçado
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME

Forma Fácil

16,97

213.

Mistura
p/preparo
sopa
arroz/feijão/carne/legumes - con stituíd o como
base o macarrão, feijão, legumes, farinha de
trigo, sal, charque desidratada, gordura
vegetal h idrogenada, amido de milho e extrato
de levedura, con dimentos sem pimenta, não
será permitido soja e seus derivados, glumato
de monossodio, podendo con ter macarrão,
com aspecto, cor ch eiro e sabor próprios,
isento de sujidades, acondicionado em saco de
polietileno
metalizado,
resistente,
termosoldavel_c/ 2k g, embalado em caixa de
papelão reforçada.

Forma Fácil

16,95

222.

223.

Kg

GERSON SANTOS ROCHA – ME

2014

DESCRIÇAO
Mistura para preparo de mingau - a base
de amido de milho, contendo vita minas e
sais, chocolate, caixa com 20kg.

UND
Kg

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de risoto de carne pedaços de carne bovina desidratada, arroz
pré-cozido em graos, proteína vegetal
texturizada, legumes desidratados e outros
ingredientes permitidos, sem adição
Kg
deconservantes e corantes artificiais, sem
arrozmacerado, cor, cheiro e sabor próprio,
isento desujidades e parasitos e larvas, em
saco laminadometalizado, em caixa de
papelão reforçada.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de risoto de carne pedaços de carne bovina desidratada, arroz
pré-cozido em grãos, proteína vegetal
texturizada, legumes desidratados e outros
ingredientes permitidos, sem adição de
Kg
conservantes e corantes artificiais, sem
arroz macerado, cor, cheiro e sabor próprio,
isento de sujidades e parasitos e larvas, em
saco laminado metalizado, em caixa de
papelão reforçada.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de macarrão pa rafuso semola vitaminado, possuir
mínimo de 30% em peso de tomate,
mínimo 10% em peso de carne bovina em
pedaços desidra tada na mistura do molho,
com molho a bolonhesa em pó, c/ no
mínimo de 17g de proteínas em 100g/pó e
Kg
lipí dios de 4g em 100g/pó, com no
mínimo 2% em peso de ovo integral em
pó na misturado molho, c/ no mínimo
360kcal em 100g/pó, sem conter
conservantes e corantes artificiais, c om
validade mínima de 12 meses, embalagem
primaria de material laminado metalizado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de macarrão - tipo
espaguete vita mina do, com no mínimo
10% em peso de carne bovina em pedaços
Kg
(carne de sol) e jerimum, embalagem
primaria de material laminado metalizado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de macarrão - tipo
espaguete vita minado, com molho branco
Kg
e frango, embalagem primaria de material
laminado metalizado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de macarrão parafuso vitaminado, c/molho branco e
frango, possuir min. 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 mínimo 2%
Kg
em peso de ovo integral em pó, 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
metaliza do c/ 1kg,acond.em caixa de
papelão reforçada c/10kg.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de sopa - de macarrão,
com charque e com pedaços de macaxeira
desidratada proteína vegetal texturizada,
com aspecto, cor e sabor próprios e demais
Kg
ingredientes permitidos isento de sujidades,
parasitos e larvas, sem conservantes e
corantes artificiais, embalado em saco
laminado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de sopa - de macarrão,
com jerimum, carne de sol e legumes, 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
Kg
de extrato de carne 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.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de sopa - de macarrão
com macaxeira, charque e legumes, com
360kcal em 100g/pó, 17g de proteínas em
100g/pó, cocção mínima de 20 minutos,
com no mínimo 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
Kg
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.
GERSON SANTOS ROCHA – ME

MARCA

VALOR R$

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,84

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,98

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,95

Forma Fácil

16,95
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EXTRATOS
Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

ITEM

224.

225.

226.

227.

228.

229.

DESCRIÇAO
Mistura para preparo de sopa
- de
macarrão com macaxeira, charque e
legumes, com 360kcal em 100g/pó, 17g
de proteínas em 100g/pó, cocção mí nima
de 20 minutos, com no mínimo 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 la mina do metalizado com 1kg
acondicionado em caixa de papelão
reforçada.
CANCELADO
Mistura para o preparo de arroz com
legumes
- constituída de: arroz
pa rbolizado (carret eiro), em grãos précozidos, cenoura, carne bovina salgada
(charque), desidratados ou liofiliza dos em
pedaços ou flocos, ervilha em grao
desidratado ou liofilizado, condimentos
permit idos alho, sal, cebola, salsa e
tomate, nã o permitido adição
de:
pimenta, soja e derivados conserva ntes 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, pa rasitos e
larvas, embalado em saco laminado
metalizado, acondicionado em caixa de
pa pelã o reforçada.

UND

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA

VALOR R$

ITEM

230.
Kg

231.

Kg

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para o preparo de arroz com
legumes - constituída de: arroz, jirimum
desidratado, carne de sol desidratado,
proteína de soja texturizada e outros
ingredientes permitidos, não é permitido
adição de: pimenta, soja e derivados sem
Kg
adição de conservantes e corantes
artificiais devera ser de fácil preparo,
com aspecto, cor e sabor próprio, isento
de sujidades, parasitos e larvas, embalado
em sac o laminados, acondicionado em
caixa de papelão reforçada,
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para o preparo de arroz com
legumes
- constituída de: arroz
pa rbolizado tipo 1 (baião de três, 18% em
peso de feijão em grão desidratado, 9%
em peso de carne de charque 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 levedura s secas, 2% em peso
de ovo integral em pó, com no mínimo
370kcal em 100g do pó, condimentos
Kg
permitidos alho, sal, cebola, salsa e
tomate, possuir mínimo de proteína s 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
metalizado, resist ente e atóxico com peso
liquido de 1 kg, acondiciona do em caixa
de papelão reforçada, lacrada e rotulada.

GERSON SANTOS ROCHA – ME
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, mínimo de 365kcal
em 100g/pó, mínimo de 8% em peso de
jerimum desidratado, mínimo 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, mínimo de 3% em peso de
tomate em pedaços desidrata do, cocção
Kg
mínima de 20 mi nutos, condimentos
permitidos mínimo de 2% em peso de ovo
integral em pó, não permitido 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 materia l la minado metalizado
com 1kg, acondicionado em caixa de
pa pelã o reforçada, lacrada com 10kg.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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
Kg
sujidades, parasitos e larvas, embalado em
saco de polipropileno, atóxico e
resistente, acondicionado de forma
adequada.

Forma Fácil

16,95

232.

Forma Fácil

16,95

233.

234.

Forma Fácil

16,95

235.

Forma Fácil

236.

16,95

237.

238.

Forma Fácil

16,86

GERSON SANTOS ROCHA – ME

2014

DESCRIÇAO
UND
Cesta básica alimentícia - constituída de
05kgs de a rroz tipo 2, 02kgs de feijã o
tipo 2, 02kgs açúcar refinado, 01kg sal
refinado iodado, 02pctes com 500grs de
massa alimentíc ia, 02pctes com 500grs de
fuba de milho, 02 latas com 900 ml de
oleo de soja, 01pcte com 500grs de
achocolatados. 01pcte com 400grs de
Cesta
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. (dec12486/78), (port-01/86, 74/94, 28/96,
451/97, 269/88, 161/87, 387/99), (res/nor
12/78 e res-482/99).
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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
salga da 500gr, 02 lt de extrato de tomate
350g, 1 lt de doce 600g., 2 kg de sal, 1
Cesta
pcte de a mido milho 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.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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,
Cesta
02, pcte de leite em pó 200g 02 lata de
sardinha 130g01 pcte amido de milho
200g e 01 kilo de sal moído, iodado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Cesta básica alimentícia - constituída de
cesta em saco plástico c om., 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 900ml, fuba préCesta
cozido tipo flocão com 500g ,fia mbre
bovino lata com 320g,sal refina do com 1
kg., farinha de mandioca pct com 1kg,
charque dianteira embala gem com 1kg,
feijão carioca pct com 1kg, doce de
goiabada embalagem com 600g,açúcar
cristal pct com 1kg.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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
Cesta
de floco de milho pré-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.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Cesta básica natalina - constituído de
pa netone 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 crista lizadas 150g,
leite condensado 270g, ma ionese 200g,
Cesta
pa tê de presunto 130g, minidisquete 11g,
mistura para bolo 400g, ovinho crocante
40g, pudim 85g, refresco 5g, espumante
660ml, torrone 17g, uva passa 100g,
amendoim salga do 30g, castanha 20g,
milho verde 200g, pêssego em calda
230g, suco de caju 500ml.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Cesta básica natalina - constituído de
pa netone com 400g, amendoim salgado
30g,
azeitona
verde 70g,
balas
mastigaveis 70g, biscoitos salgados 90g.,
bombom
recheado
100g,
frutas
Cesta
cristalizadas 150g, gelatina 85g, chocola te
rechea do 13g., mistura para bolo 400g,
ovinhos crocantes, salgadinho queijo 50g,
shangpanhe 680 ml, torrone 17 g, u, uva
pa ssa 100g.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de bebida láctea tipo salada de Fruta s, composto de
proteínas, lipidios, 400kcal por 100g e
Kg
vita minas a, c, b1, b6 e pp, minerais,
ferro e zin, Pacote.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de bebida láctea tipo banana c/ aveia, possuir mínimo de
9% em peso de aveia e, composto de no
mínimo 410kcal em 100g/pó, 17g de
Kg
proteínas em100g/pó e 12g de caseína em
100g do pó, embalado em sac o de
material laminado meta lizado c om 1kg
acond. Em caixa de papelã o reforçada.
GERSON SANTOS ROCHA – ME

MARCA

VALOR R$

D. Marcas

127,43

D. Marcas

127,43

D. Marcas

145,40

D. Marcas

126,00

D. Marcas

126,00

D. Marcas

135,00

D. Marcas

135,00

Forma Facíl

22,94

Forma Facíl

22,94

10

Diário Oficial do Município de Parnaíba - n° 1281 - 22 de Julho de 2014
EXTRATOS

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

ITEM

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.
251.
252.

253.

254.

255.

256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

DESCRIÇAO
UND
Mistura para preparo de bebida láctea tipo sabor salada de frutas c/ min. De 3%
em peso de frutas de, composto de
410kcal em 100g/pó, 17g de proteína sem
Kg
100g/pó com aspecto, c or, cheiro e sabor
próprios, acondicionado em saco de
material la minado metaliza do com 1kg.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de bebida láctea tipo formula e carboidrato em pó,
composto
de
arroz
pré-cozido
Kg
enriquecido com vitaminas d, c,
complexo b e sais minerais, lata.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Bebida láctea com aveia sabor iogurte de
vários sabores, composta de açúcar, leite
em pó, malto, dextrina, farinha de aveia,
aroma diversos e iogurte, saco de
Kg
polietileno leitoso de até 2kg em caixas
de 12kg, produto industria lizado no máx.
30 dias antes da data da entrega com
prazo de validade de 6 meses.
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Bebida láctea aveia , iogurte de morango
composta com leite em pó embalagem
Kg
contendo 1 kg
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Bebida láctea brigadeiro composta com
Kg
leite em pó embalagem contendo 1 kg
VICENTINA M. NASCIMENTO - ME
Bebida láctea iogurte de frutas composta
com leite em pó embalagem contendo 1
Kg
kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Minga u de aveia iogurte de morango
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Minga u de farinha láctea com coco e leite
Unid
condensado
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Minga u de aveia com banana, malte e
Unid
ovos.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura láctea sabor chocolate, composto
de açúcar, leite em pó, malto dextrina,
cacau em pó alcalino, gordura vegetal,
farinha
de arroz pré- gelatinada,
P acote
antioxidante,
flavorizante,
pacote
contendo 2kg, com ident ificação do
produt o, marca do fa bricante, prazo de
validade e peso líquido
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de bebida láctea com
aveia sabor iogurte de vários sabores e
coloração artificial, pacote contendo 1 kg,
P acote
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Achocolatado c/ 200ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Achocolatado c/ 500ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Achocolatado c/ 1.000ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Alimento
achocolatado
em
pó
instantâneo, tradicional, a base de açúcar,
cacau em pó e maltodextrina, enriquecido
com vitaminas, potes de 400g em cx com
kg
24 potes produto industrializado no
máximo 30 dias antes da data de entrega
com prazo de validade pertinente a o
produt o ofertado.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Gelatina (sabores variados) em pó para
preparo; embalagem com no mínimo 30
Unid
gramas
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Gelatina dietética sabor: morango, limão,
framboesa em pó para preparo;
Unid
embalagem com no mínimo 30 gramas
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Bebida Láctea embalagem C/ 200ml
Unid
E. M. SANTOS AGROINDUSTRIA
Bebida Láctea saco c/500ml.
Unid
E. M. SANTOS AGROINDUSTRIA
Bebida Láctea saco c/1.000ml.
Unid
E. M. SANTOS AGROINDUSTRIA
Polpa de fruta acerola
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Polpa de fruta bacuri
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Polpa de fruta cajá
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Polpa de fruta caju
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Polpa de fruta goiaba
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Polpa de fruta manga
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA

VALOR R$

Forma Facíl

22,93

ITEM
265.
266.
267.
268.

Forma Facíl

269.

22,95

270.

271.
Forma Facíl

17,80

272.

273.
Forma Facíl

17,80

274.

Forma Facíl

275.

17,80

276.
Forma Facíl

17,80

Forma Facíl

17,00

277.
278.
279.

Forma Facíl

17,00

Forma Facíl

17,00

280.
281.

17,80

2,97

Maratá

5,94

Maratá

11,89

Maratá

9,00

Royal

6,60

Royal

6,80

Longá

0,49

Longá

1,10

Longá

2,15

Fruta Polpa

12,94

Fruta Polpa

14,98

Fruta Polpa

14,98

Fruta Polpa

12,59

Fruta Polpa

12,59

Fruta Polpa

11,62

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de guaraná 2l
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de guaraná 2l, (c/ 6
Emb.
unid.)
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de guaraná 600ml
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de guaraná lata 350mL
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base guaraná, lata 250ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base laranja 1,5l.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base laranja 250ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base laranja 600ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base laranja, lata 350ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base limão, light lata 350ml.
Unid

286.

287.
Maratá

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola light la ta
Unid
350ml

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Suco de abacaxi 200 ml
Unid

284.

Forma Facíl

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola la ta 350ml (cx
Emb.
c/ 12 unid.)

285.

283.

17,80

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola 2l (c/ 6 unid.)
Emb.
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola 600ml
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola lata 350ml
Unid

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base uva 1,5l.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base uva 600ml.
Unid
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base uva, lata 350ml. (c/12
Emb.
unid.)
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base uva, lata 350ml
Unid

282.

Forma Facíl

DESCRIÇAO
UND
Polpa de fruta maracujá
Kg
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refrigerante a base de cola 250ml
Unid

288.

289.

290.

291.

292.

GERSON SANTOS ROCHA – ME
Refresco em pó, vários sabores, embalagem
contendo 1kg, com identificação do
Unid
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Refresco em pó, com 10 unid., 30g cada,
Kg
sabor morango ou uva ou laranja
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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
Kg
refinado, salsa desidratada, condimentos,
antioxidante, pacote contendo 2 kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura tipo risoto com galinha, composto
de arroz beneficiado, carne de frango
desidratada, gordura vegetal, sal refinado,
cenoura desidratada, extrato de levedura,
glutamato monossódico, salsa desidratada,
Kg
antioxidante di-alfa tocoferol, corante,
cebola em pó e alho em pó, pacote
contendo 1kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido
GERSON SANTOS ROCHA – ME
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
Kg
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
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Mistura para preparo de alimento tipo
risoto com carne, composto de arroz
beneficiado, carne bovina desidratada,
proteína texturizada de soja, gordura
vegetal, sal refinado, salsa desidratada,
Kg
condimentos, antioxidante e corante
natural, pacote contendo 2 kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
GERSON SANTOS ROCHA – ME

2014

MARCA
Fruta Polpa

VALOR R$
14,98

Mais Sabor

1,30

Mais Sabor

32,40

Mais Sabor

3,49

Mais Sabor

2,49

Mais Sabor

29,88

Mais Sabor

2,49

Mais Sabor

5,00

Mais Sabor

30,00

Mais Sabor

3,49

Mais Sabor

2,49

Mais Sabor

1,30

Mais Sabor

3,90

Mais Sabor

1,30

Mais Sabor

3,49

Mais Sabor

2,49

Mais Sabor

2,49

Mais Sabor

3,90

Mais Sabor

3,49

Mais Sabor

29,88

Mais Sabor

2,49

Kapo

1,98

Forma Facíl

9,50

Goly

28,03

Forma Facíl

16,96

Forma Facíl

16,95

Forma Facíl

16,94

Forma Facíl

16,96
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ITEM

293.

294.

DESCRIÇAO
UND
Flocos de milho pré-cozido pacotes de
500g em fa rdo com 15kg produto
industrializado no máximo 30 dias antes
Fardo
da data de entrega com prazo de validade
pertinente do produto ofertado.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Fubá de milho, embalagem com 01 kg,
com identificação do produto, ma rcado
Unid
fabricante, prazo de validade e peso

MARCA

VALOR R$

Sinhá

57,81

ITEM
325.
326.
327.

Sinhá

328.

4,00

líquido.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.
306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.
315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.
323.
324.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Flocão de arroz; embalagem de no
Unid
mínimo 500g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Flocão de milho; embalagem de no
Unid
mínimo 500g
GERSON SANTOS ROCHA – ME
Flocos de cereais (trigo, cevada, aveia ),
Unid
500g.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alho em pasta, pote com no mínimo 200g

Unid

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Vinagre balsâmic o c/ frasco de no mínimo
Unid
500 ml
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pimenta do reino moída, embalagem de
Unid
no mínimo 50g
CANCELADO
Adoça nte dietético líquido em frasco c/
no mínimo 100 ml, edulcorante artificial
Frasco
aspartame, sem sacarina, sem ciclamato,
contendo fenilalanina.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Adoça nte Dietético de no mínimo 100 ml
Frasco
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Proteína texturizada de soja (granulado
kg
escuro)
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Mel de abelha centrifugado; embalagem
Unid
com 1 litro
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Massa de arroz - pct c/ no mínimo 500g
Unid
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Figo em calda lata c/ no mínimo 400g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Pêssego em calda - lata c/ no mínimo
Unid
400g
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Ameixa seca, embala gem com no mí nimo
Unid
200 g
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Ameixa em calda, emba lagem com no
Unid
mínimo 200 gramas
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Cereja em calda lata c/ no mínimo 200g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Chocolate em barra em embalagem de no
Unid
mínimo 500g
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Gordura vegetal hidrogenada para frituras,
kg
embalagem de 1kg no mínimo
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Geléia de mocotó emb. Tetra pack com
Unid
200g no mínimo
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Goiabada - lata c/ no mínimo 700g
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Goma caroçuda pa cote c/ 1 kg no mínimo
Unid
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Cereal a base de arroz; embalagem com
Unid
no mínimo 300 ml
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Champignon - embalagem c/ 500g, no
Unid
mínimo
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Creme de cebola, sachê com no mí nimo
Unid
60 gramas

329.

Sinhá

1,91

Ki Flocão

1,93

Sinhá

7,00

Tempero da
Vovó

6,00

Maratá

16,00

331.

332.

333.

Adocil

6,90

Finn

2,85

Soya

7,73

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Fol ha de l ouro, embalagem com no
Unid
mínimo 50 g

334.

335.

336.

Indamel

27,00

Sinhá

2,85

Olé

7,88

Olé

7,70

Olé

5,77

Olé

5,78

Olé

6,00

Maratá

19,28

Gra dina

16,50

Brasfiggo

4,10

Palmeiron

3,70

Ihamaca l

7,70

345.

Nutriday

3,40

346.

Brasfiggo

19,35

Da Avó

4,80

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

347.
348.

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Mel de milho, frasco com no mínimo 360
Unid
Serra Grande
gramas
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Fécula de ma ndioca tipo i pacote c/ 01 kg
Unid
no mínimo

330.

6,89

Lopes

7,63

Aro

3,00

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farinha de sangue
Kg
Aro
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farinha de osso
Kg
Aro
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farinha de trigo com fermento
Kg
Rosa Branca

349.

DESCRIÇAO
UND
MARCA
Farinha de trigo sem fermento
Kg
Rosa Branca
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farelo de trigo
Kg
Rosa Branca
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farinha de gomo
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Torta de babaçu
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Farinha de soja
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Doce de goiaba em tabletes embalagem
flexível em pote plástico, peso líquido de
1 kg, rótulo com data de empacotamento e
prazo de validades impresso. Produto
Kg
industrializado no máximo de 30 dias
antes da data de entrega com vigência de
6 meses
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Doce caseiro em calda vidro c/ no mínimo
Vidro
680g de diversos sabores
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Doce de goiaba, consistência firme ou de
Unid
corte, embalagem com no mínimo 700 g

7,62

Massa Fina

28,87

Massa Fina

28,80

Indamel

9,60

Indamel

14,43

Palmeiron

4,74

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Lata
Serra Grande
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Salgadinho de milho sabores diversos:
PCT
Hileia
cebola , queijo, pizza, calabresa)pacote de
50g
Doce de leite

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Balas –bombons lª linha sabores variados
PCT
pa cote
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Pirulitos sortidos tipo cabeção sabores
PCT
variados pacote
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Bala de goma – tipo jujuba, sabores
variados.

PCT

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Docinho tipo brigadeiro embalagem tipo
prato de isopor ou papelão revestido com
EMB.
plástico- 20unid.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Docinho tipo beijinho embalagem tipo
prato de isopor ou papelão revestido com
EMB.
plástico- 20unid.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Ovo de galinha, branco, grande, isento de
sujidades, fungos e substancias tóxicas,
Unid
acondicionado em embalagem apropriada.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Ovo de galinha, branco, grande, isento de
sujidades, fungos e substancias tóxicas,
Cartela
acondicionado em embalagem apropriada.
Cartela contendo 30 unidades cada.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Ovo de galinha, branco, médio, isento de
sujidades, fungos e substancias tóxicas,
Cartela
acondicionado em embalagem apropriada.
Cartela contendo 30 unidades cada.
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Arroz pré-cozido, tipo 1, saco com no
Saco
mínimo 500 g.
FRUSTRADO
Arroz tipo 1, embalagem contendo no
Kg
mínimo 1 kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Arroz carreteiro (formulado)
Kg
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Arroz, frango e legumes sabor quatro
Kg
queijos( formulado)
VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Alho - bulbo inteiro, nacional, boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e
Kg
cortes, tamanho e coloração uniformes,

7,60

Murumba

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Rapadura natural em tabletes, potes de
1kg em caixa com 8 potes, produto
industrializado no máximo 30 dias antes
Caixa
Serra Grande
da data de entrega com prazo de validade
pertinente ao produto ofertado.

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
Balas mastigáveis, 1 kg, sabores diversos
PCT
– Pacote

VALOR R$
4,77

65,90

4,80

2,80

Docile

9,60

Docile

9,95

Docile

12,50

Docile

12,57

Docile

16,00

Docile

16,00

Avipar

0,37

Avipar

11,30

Avipar

11,34

Mariah

2,88

H. Fácil

16,96

H. Fácil

16,95

In Natura
CEAPI

18,89

devendo ser bem desenvolvido, isento de
sujidades,parasitas e la rvas.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
350.

Alho - bulbo, n acional, de ótima qualidade,
compacto e firme, sem lesões de origem livre
de resíduos, tamanho e cor uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, isen to de
sujidades, parasitas e larvas.

Kg

In Natura
CEAPI

18,86

351.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alho - poro, nacional, de ótima qualidade,
fresco, sem lesões de origem livre de
resíduos, tamanho e cor uniformes,
Kg
devendo ser bem desenvolvido, isento de
sujidades, parasitas e larvas.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

In Natura
CEAPI

18,90

9,60
9,60
4,77

VICENTINA M. NASCIMENTO – ME
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ITEM

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

DESCRIÇAO
Abóbora - abóbora, de primeira qualidade,
cor alaranjada, cheiro, aspecto e sabor
próprios, tamanho uniforme, isenta de
enfermida des com ausência de sujidades,
pa rasito, larvas e material terroso, sem
danos físicos e mecânicos sem danos
físicos e mecânicos oriundos de ma nuseio
e transporte, acondicionada em avulsas,
ou em sacos plásticos ou de tecidos,

UND

MARCA

Kg

In Natura
CEAPI

367.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abóbora - leite, de primeira, ótima
qualidade, tamanho e coloração uniformes,
isenta de enfermidades material terroso, sem
Kg
danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte, acondicionada em
sacos plásticos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abóbora - madura, seca, boa qualidade,
tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermida des material terroso e umidade
Kg
externa anormal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abóbora – fresca extra tamanho e
formação uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme c ompacto, isenta de
anormalidades, livre de risiduos de
Kg
fertilizantes livre de agrotóxico, sem
danos físicos e mecâ nicos, acondicionada
em embalagem apropriada.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abóbora - tipo moranga, boa qualidade,
tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermida des material terroso e umidade
Kg
externa anormal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abobrinha - brasileira, boa qualidade, e
coloração
uniforme,
isenta
de
enfermida des, isenta de enfermidades,
Kg
sem danos físicos e mecânicos sem danos
físicos e mecânicos, acondicionada em em
saco plástico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abobrinha - brasileira, boa qualidade,
tamanh o e coloração un iformes, isenta de
en fermidades, material terroso e umidade
externa anormal, sem dan os físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

ITEM

VALOR R$

Kg

2,88

368.

In Natura
CEAPI

2,88

369.

In Natura
CEAPI

In Natura
CEAPI

2,88

370.

2,88

371.

372.
In Natura
CEAPI

2,89

373.

In Natura
CEAPI

2,88

374.

In Natura
CEAPI

2,88

375.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Bana na - comprida, apresentação em
pencas, de primeira qualida de, tamanho e
coloração uniforme, com polpa firme e
Kg
inta cta, devendo ser bem desenvolvida,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

Kg

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Bana na - pacovan, climat iza da, sabor
doce, aspecto e cheiro próprios, de
primeira qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, e
Kg
vendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos ausência de sujidades,
pa rasitos,
amassoes
e sinais
de
apodrecimento.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Bana na - pacovan, em pencas, de primeira
qualidade, tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta, devendo ser
bem desenvolvida, sem danos físicos e
Kg
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionada em pencas
avulsas em transporte de veiculo.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Bana na - prata, em pencas, de primeira,
tamanho e colora ção uniformes, com
polpa firme e intact a, devendo ser bem
Kg
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Batata - lisa, de primeira, compacta e firme,
sem lesões de origem sem lesões físicas ou
Kg
mecânicas, tamanho e conformação
uniforme, devendo ser grauda.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Batata - lisa, de primeira, firme e inta cta,
sem lesões de origem física ou mecânica,
(rachaduras,
cortes),
tamanho
e
Kg
conformação uniformes, devendo ser
grauda, a condiciona da em sacos de juta.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Batata doc e - rosada, boa quali dade,
compacta e firme, sem lesões de origem
Kg
físicas ou mecânicas,(rachaduras e cortes),
tamanho uniforme, devendo ser grauda.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Caju - de primeira, tamanho e cor
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, cor e polpa firmes, sem danos
físicos ou mecânicos pele lisa sem
Kg
danificações acondicionado em caixa,
pesando aproximadamente por kilo,
nacional.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Cajá - de primeira qualidade, tamanho e
cor uniforme, devendo ser desenvolvido e
maduro, de boa qua lidade, sem danos
Kg
físicos e químicos, acondicionada de
forma adequada , por kilo.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Acerola - fresca, de primeira, livre de
sujidades,
tamanho
grande,
bem
Kg
desenvolvida, com polpa firme, em caixas.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abacate - quintal, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme
Kg
e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Mela ncia - redonda, grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo
Kg
ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Melão - amarelo, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
Kg
desenvolvido e maduro, com polpa intacta e
firme.

MARCA

VALOR R$

In Natura
CEAPI

2,42

In Natura
CEAPI

2,22

In Natura
CEAPI

2,22

In Natura
CEAPI

8,89

In Natura
CEAPI

8,89

In Natura
CEAPI

7,80

In Natura
CEAPI

3,88

In Natura
CEAPI

1,24

In Natura
CEAPI

1,92

In Natura
CEAPI

2,90

In Natura
CEAPI

3,80

In Natura
CEAPI

3,80

In Natura
CEAPI

7,00

In Natura
CEAPI

18,48

In Natura
CEAPI

17,60

In Natura
CEAPI

18,98

In Natura
CEAPI

6,82

M. P. SANTOS ALIMENTOS
In Natura
CEAPI

4,39

In Natura
CEAPI

4,38

376.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Banana - maça, em pen cas, de primeira,
tamanh o e coloração un iformes, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida
e madura, sem danos físico s e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

DESCRIÇAO
UND
Batata doce - roxa, de primeira, sem rama,
tamanho e coloração uniformes, fresca,
compacta e firme, sem lesões de origem sem
Kg
rachaduras e cortes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e
transporte, devendo ser bem desenvolvidas
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abacaxi - hawai, com coroa, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo
Kg
ser bem desenvolvido e madur o, com
polpa firme e intacta
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Abacaxi - perola, com coroa, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, de vendo
Kg
ser bem desenvolvido e madur o, com
polpa firme e intacta

In Natura
CEAPI

377.

378.
4,38

379.

In Natura
CEAPI

4,38

380.

Melã o – branco, boa qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro com polpa intacta
Kg
e firme, acondicionado em caixa de
pa pelã o, por quilo.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Melã o - espanhol, boa qualidade, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
Kg
com polpa intacta e firme, acondicionado
em caixa de papelão, por quilo.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Melã o - japonês, boa qualidade, tamanho
coloração uniformes, devendo ser be
Kg
desenvolvido e maduro, com polpa intacta
e firme.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Milho verde - boa qualidade, ta manho e
coloração
uniformes,
isento
de
Kg
enfermida des material terroso e umidade
externa anormal.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Morango - nacional, com coroa, de
primeira, tamanho e coloração uniformes,
evendo ser bem desenvolvido, com polpa
Kg
fir me e intacta, acondicionado em caixa
de papelão, com 20 a 30 unidades,
pesando aproximadamente 2kgs.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

In Natura
CEAPI

In Natura
CEAPI

4,38

381.

5,36

382.
In Natura
CEAPI

5,36

In Natura
CEAPI

2,42

383.

Pêra - d'água, nacion al, de primeira, tamanh o e
coloração uniformes, deven do ser bem
desen volvida e madura, com polpa firme e
intacta, sem dan os físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

Kg

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pêssego - 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
Kg
umidade externa anormal, isenta de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Tangerina - cravo, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e la rvas, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

2014
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ITEM
384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

DESCRIÇAO
UND
Vagem - macarrão, ótima qualidade,
tamanho e coloração uniformes, livre de
Kg
enfermidades, livre de sujidades, sem danos
físicos e mecânicos sem danos físicos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Uva - roxa , nacional, boa qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser devendo ser bem desenvolvido e
Kg
maduro, com polpa intacta e firme, sem
danos
físicos
e
mecânicos sem
danificações aparentes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Uva - verde, nacional, boa qualidade,
tamanho e coloração uniformes e sem
caroços, devendo ser devendo se bem
Kg
desenvolvido e maduro, com polpa intacta
e firme, sem danos físicos e mecânicos
sem danifica ções aparentes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alface - crespa, fresca, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade
Kg
externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alface - lisa, fresca, de primeira, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermida des, material terroso e umidade
Kg
externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alface - lisa, fresca, extra, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
Kg
enfermidades, isenta de enfermidade, livre
de resíduos de fertilizantes, livre de
agrotóxico, sem danos físicos e mecânicos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Alface - roxo, fresca, extra, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
Kg
enfermidades, isenta de enfermidade, livre
de resíduos de fertilizantes, livre de
agrotóxico, sem danos físicos e mecânicos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Beterraba - de primeira, fresca, compacta
e firme, isenta de enfermidades material
terroso e umidade externa a normal,
Kg
tamanho, coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Beterraba - ótima qualida de, fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades
isenta de enfermidade e sujidades,
Kg
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Berinjela - tipo comum, boa qualidade,
tamanho e coloração uniforme, firme e
inta cta, sem lesões de origem física ou
Kg
mecânica
(rachaduras,
perfurações,
cortes).
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Ameixa - roxa, graúda, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo
Kg
ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Brócolis - comum, fresco, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvido, firme e intacto,
isento de enfermidade, material terroso e
Kg
umidade externa anormal, resíduos de
fertiliza ntes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Caqui - rama forte, de primeira, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e ma duro, com polpa firme
Kg
e intacta, sem danos físicos e mecânic os
oriundos do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Cebola - boa qualidade, opaca e firme,
sem lesões de origem sem lesões de
Kg
origem física ou mecânica, tamanho
médio, devendo ser media, isenta de
isenta de sujidade
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Cebolinha - fresca, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e inta cta, isenta de
enfermidades material terroso e umidade
Kg
externa anormal, sem da nos físicos e
mecâ nicos oriundos do manuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº XL/2014 – PMP- PARNAIBA-PI

MARCA

VALOR R$

In Natura
CEAPI

4,38

In Natura
CEAPI

7,78

ITEM

399.

400.

In Natura
CEAPI

5,84

401.

In Natura
CEAPI

3,87

402.

In Natura
CEAPI

3,88

In Natura
CEAPI

3,88

In Natura
CEAPI

3,87

In Natura
CEAPI

4,78

In Natura
CEAPI

4,78

403.

404.

405.

406.

In Natura
CEAPI

3,78

407.

In Natura
CEAPI

19,48

In Natura
CEAPI

5,20
408.

In Natura
CEAPI

13,98

In Natura
CEAPI

4,03

409.

In Natura
CEAPI

4,18

410.

DESCRIÇAO
UND
Cenoura - de primeira, sem rama,
fresca,compacta e firme, sem lesões de
origem físicas ou mecânicas, racha dura e
Kg
cortes, tamanho e colora ção uniformes, e
vendo ser bem desenvolvida.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Champignon - extra, tamanho e coloração
unifor mes, isento de com selo da
vigilância sanitária, sem da nos físicos ou
mecâ nicos isento de sujeira, para sitas e
Kg
larva s, sem danos físicos ou meca nismo,
acondic ionado em em vidro, pesando
aproximada mente 200gr, tamanho e
coloração uniformes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Chicoria - nacional, fr esca, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, firme e inta cta,
isenta de enfermidades material terroso e
umidade externa anormal, livre d e
Kg
resíduos de fertilizantes,
suji dade,
parasitas e la rvas, sem danos físicos e
mecâ nicos oriundos do manuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Chuchu - de primeira, tamanho e
coloração
uniformes,
livre
de
enfermidades, materiais terrosos, sem
Kg
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Coco verde - de ótima qual idade, bem
desenvolvido, tamanho e coloração
Kg
unifor mes, em unidade, sem danos físic os
oriundos de manuseio e transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Coentro - c or horta liça classificada como
verdura cor verde fresca aspecto e sabor
próprio,
isenta
de
sinais
de
Kg
apodrecimento, sujidades e materiais
terrosos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo couve-flor, fresca, de
primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de enfermidades, material
terroso e umida de externa anormal, livr e
Kg
de resíduos de fertilizantes sujidades,
parasitas e la rvas, sem danos físicos e
mecâ nicos oriundos do manuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo flor, fresca, com flor inta cta,
de primeira tamanho e coloração
unifor mes,
devendo
ser
bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades material terroso e umidade
externa anorma l, livre de resíduos de
fertiliza ntes, sujidades, sem parasitas e lar,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte, acondicionada
em engradado de madeira, em ma ciça,
fornec imento por unidade de pés

Kg

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo folha, fresca, com folhas
intactas, de primeira, ótima qualidade
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades, material
terroso e umida de externa anormal, livr e
Kg
de resíduos de fertilizantes livre de
resíduos e fertilizantes, sujidades, sem
parasitas e larva, sem danos físic os e
mecâ nicos sem d anos físicos e mecânic os
oriundos de manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo lisa, fresca, com folhas
intactas, de primeira, ótima qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, fir me e intacta,
isenta de enfermida des, material terroso e
Kg
umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertiliza ntes sujidades, sem
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecâ nicos oriundos de ma nuseio e
transporte
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo manteiga, fresca, de
primeira, ta manho e coloração uniformes,
e vendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, l ivre
Kg
de resíduos de fertiliza ntes sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecâ nicos oriundos do ma nuseio e
transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Couve - tipo manteiga, fresca, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, e vendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade
Kg
externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

2014

MARCA

VALOR R$

In Natura
CEAPI

5,18

In Natura
CEAPI

28,48

In Natura
CEAPI

15,00

In Natura
CEAPI

3,78

In Natura
CEAPI

1,88

In Natura
CEAPI

13,98

In Natura
CEAPI

5,40

In Natura
CEAPI

5,40

In Natura
CEAPI

5,40

In Natura
CEAPI

5,40

In Natura
CEAPI

5,40

In Natura
CEAPI

3,12
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ITEM

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

DESCRIÇAO
Mamã o - formosa, ótima qualidade, livre
de sujidades, parasitas e la rvas, tamanho e
coloração uniformes, bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.

UND

MARCA

VALOR R$

Kg

In Natura
CEAPI

3,10

In Natura
CEAPI

3,10

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Mamã o - havai, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniformes, bem desenvolvido e
Kg
maduro, com polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Manga - espada, de primeira, tamanho e
cor uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e ma duro, com polpa intacta
Kg
e firme, sem danos físicos e mecâ nicos
sem danificações externas, acondicionada
em caixa, inspecionadas pelo sif.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Manga - rosa, de primeira, tamanho e cor
unifor mes, devendo ser bem desenvolvido
e maduro, com polpa intacta e firme, sem
Kg
danos físicos
e mecânicos
sem
danificações externas, acondicionada em
caixa de em caixa, inspec ionadas pelo sif.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Maracujá - azedo, de primeira, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvido e ma duro, com polpa intacta
e firme, livre de resíduos de fertilizantes
Kg
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Manjericão - uniforme, fresca, bem
Kg
desenvolvida, sem danificações físicas,
em sacos plásticos atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Mangaba - ótima qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Maxixe - verde, de boa qualidade,
Kg
maduro, graudo.

ITEM

427.

428.

419.

420.

421.

429.

In Natura
CEAPI

3,80

430.

In Natura
CEAPI

5,36

431.

In Natura
CEAPI

5,18

432.

In Natura
CEAPI

18,97

In Natura
CEAPI

14,66

In Natura
CEAPI

9,80

433.

434.

In Natura
CEAPI

9,78
435.

In Natura
CEAPI

3,45

436.

437.

In Natura
CEAPI

5,50

material terroso e umidade externa
anormal, acondicionada em frasco
transparente, pesando aproximadamente
150ml, 1 litro

422.

423.

424.

425.

426.

438.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pimentão - amarelo, extra de ótima
qualidade, grande, sem lesões de origem
Kg
sem lesões, acondicionado em saco,
pesando aproximadamente unidade.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pimentão - verde, extra a, tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de
Kg
origem física ou mecânica, perfurações e
cortes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pimentão - vermelho, extra de ótima
qualidade, grande, sem lesões de origem
Kg
sem lesões, acondicionado em saco
plástico atóxico.
FRACASSADO
Repolho - branco, liso, fresco, de
primeira, ta manho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, ótima
qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem rachaduras ou cortes.

Kg

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Repolho - roxo, fresco, de primeira,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvido, fir me e inta cto,
Kg
sem lesões de origem física ou mecâ nica,
perfurações e cortes.

MARCA

VALOR R$

In Natura
CEAPI

5,36

In Natura
CEAPI

7,00

In Natura
CEAPI

12,00

In Natura
CEAPI

7,50

In Natura
CEAPI

7,00

In Natura
CEAPI

7,00

In Natura
CEAPI

6,50

In Natura
CEAPI

5,48

In Natura
CEAPI

5,50

In Natura
CEAPI

8,80

In Natura
CEAPI

4,20

In Natura
CEAPI

4,20

In Natura
CEAPI

7,15

In Natura
CEAPI

7,15

In Natura
CEAPI

2,78

In Natura
CEAPI

2,78

e firme.

M. P. SANTOS ALIMENTOS

Nabo - fresco, extra, com rama, tamanho e
coloração uniformes, firme e inta cto,
isento de sujidades, parasitas e larvas, sem
Kg
danos físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pepino - comum, ótima qualidade, intacto
e firme, ta manho e coloração uniformes,
sem danos físicos e mecânicos sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio
Kg
e transporte, acondicionado em caixa de
madeira, pesando aproximada mente por
quilo.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pimenta - molho de pimenta vermelha,
picante, de boa qua lidade, tamanho e
coloração uniforme, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitos e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio
Kg
e transporte, isenta de enfermidades

DESCRIÇAO
UND
Tomate - ma duro, boa qualidade, graudo,
com polpa firme e intacta, isento de
enfermidades materia l terroso e umidade
externa anormal, livres de resíduos de
Kg
fertiliza ntes sujidades, parasitas e larvas,
sem lesões de origem física ou mecâ nica,
rachaduras e cortes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Siriguela - ótima qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta

In Natura
CEAPI

6,82
439.

In Natura
CEAPI

5,17

440.

In Natura
CEAPI

In Natura
CEAPI

In Natura
CEAPI

3,83

441.

442.

4,18

M. P. SANTOS ALIMENTOS

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Sapoti - com polpa intacta e firme,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
Kg
tamanho e cor uniformes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Salsão - fresco, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, isenta de
Kg
enfermidades sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Salsa - fresca, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
Kg
enfermidades sujidades, parasitas e larva,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Rúcula - fresca, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade
Kg
externa anormal, livre de resíduos de
fertiliza ntes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Rabanete - fresco, ótima qualidade, com
rama , tamanho e colora ção uniformes,
firme e compacto, isento de sujidades,
Kg
sem danos físicos e mecânicos sem danos
físicos, acondicionado em em ca ixotes.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Macaxeira - rosa descascada e congelada,
de boa qualidade, aspecto alongado,
cheiro e sabor próprio, isenta de materiais
Kg
terrosos, parasitas e mofos e sem partes
arroxeadas, com cozimento garantido.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Pinha - boa qualidade, sem danos
Kg
causados pela embalagem ou transporte,
embalagem apropriada.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Quiabo - liso, ótima qualidade, ta manho e
coloração uniformes, sem danos físicos e
Kg
mecâ nicos
sem
d
anos
físicos,
acondic ionado em em saco.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Macaxeira - hortaliça classificada como
tubérculo, tipo rosa, aspecto alongado,
cheiro e sabor próprios, de boa qualidade,
com cozimento gara ntido, compacta e
Kg
firme, isenta de material terroso, parasitas,
mofos e sem partes arroxeadas sem folhas
e talos.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Macaxeira - média, de boa qualidade,
fresca, compacta e firme, tamanho e
conformação
uniformes,
pesando
Kg
aproximada mente de 1 a 3 kg
aproximada mente, ca da unidade.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Maça fuji, nacional, de primeira,
apresentando tamanho, cor e conformação
unifor mes, devendo ser bem desenvolvida
Kg
e ma dura, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Maça - vermelha, nacional, de primeira,
apresentando tamanho, cor e com
formação uniforme, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme, sem danos físicos e mecâ nicos
oriundos do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Laranja - cravo, fresca, de primeira, livre
de resíduos de fertilizantes livre de
resíduos, tamanho e cor uniforme,
Kg
devendo ser bem desenvolvida e ma dura,
com polpa firma, acondicionada em caixa.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Laranja - mimo (grande), fr esca, de
primeira, livre de resíduos de fertilizantes
livre de resíduos, tamanho e cor uniforme,
Kg
devendo ser bem desenvolvida e ma dura,
com polpa firma, acondicionada em saco.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
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ITEM DESCRIÇAO
UND
Laranja - pêra, fresca, de primeira, livre de r esíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
443.
Kg
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Limão - tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
444.
Kg
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Acelga - fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
445. enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre
Kg
de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecâ nicos oriundos do ma nuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS

446.

447.

448.

449.

450.

Acelga - fresca, extra, tamanho e conformação uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e c ompacta, isenta de
enfermida des, isenta de anormalidades, livre de resíduos de
fertilizantes livre de agrotóxico, sem danos físicos e
mecânicos sem danos físicos e mecânicos, acondicionada em
embalagem apropriada.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Agrião - fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecâ nicos oriundos do ma nuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Aipo - fresco, tamanho e cor uniformes, livre de resíduos,
saco plástico atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Espinafre - fresco, de primeira, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de
enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecâ nicos oriundos do ma nuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
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
enfermida des, material terroso e umidade externa anormal,
isenta de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte.

M. P. SANTOS ALIMENTOS
Goiaba - vermelha, fresca, de primeira, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tama nho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
451. 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.

MARCA

VALOR R$

In Natura
CEAPI

2,77

In Natura
CEAPI

3,40

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS ITENS :
1) O objeto poderá ser fornecido em Condições equivalentes ou similar es, podendo o agente administrativo
dependendo de cada caso concreto, ajustar, por acordo entre as partes, entrega de objetos semelha ntes ou em
condição similar desde que mantidos os preços nas mesmas proporções e garantida a qualidade do produto
registrado, exceto quando, comprovada mente, o produto renegociado for de melhor qualidade; nesse caso, os
custos adiciona is deverão ser cobrados em separado mediante justificativa circunstanciada que explicite
adequada mente 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 2014/2015, no silêncio das partes, a ata
será prorrogada , automatica mente, por igual período conforme regula mentação loca l.
3) É obrigação do agen te contratante indicar n o ped ido de liberação a dotação orçamentária que suportará a despesa.

In Natura
CEAPI

5,78

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 coordenação central. As cópias daqueles
documentos, a Liberação, a cópia do Extrato Parcial e a cópia da Ata de Registro, devem fazer parte
integrante do processo a dministrativo como obrigação da contratante, a fim de instruir seu processo
adequada mente.
INF ORMAÇÕES P ARA EFEITO CONTRATUAL:

E. M. SANTOS AGROINDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
Procurador: JOSE BOMPET PIRES
CNPJ
41.515.404/0001-03
CPF
245.619.163-34
INSC. ESTADUAL 19.423.455-0
CONTATO
3322 – 3731 / 9433 6161
ENDEREÇO
AV JOSE DE MORAES CORREIA, 1506, BAIRRO SANTA LUZIA
CEP
64.216-010
PARNAIBA - PI
CIDADE
E-MAIL
LEITELONGA@IG.COM.BR
LICITANTE

Kg

In Natura
CEAPI

5,78

Kg

In Natura
CEAPI

8,50

Kg

In Natura
CEAPI

8,50

Kg

In Natura
CEAPI

8,50

Kg

In Natura
CEAPI

9,00

M. P. SANTOS ALIMENTOS LTDA - ME
Representante Legal: GERALDO ALVES DA SILVA
CNPJ
04.222.450/0001-80
CPF
078.936.393-34
INSC. ESTADUAL 19.482.259-1
CONTATO
086. 3323 3858 / 9914 0678
ENDEREÇO
RUA TERESINA, 40 – BAIRRO NOVA PARNAIBA
CEP
64.218-680
CIDADE
PARNAÍBA-PI
E-MAIL
COMSERVPHB@GMAIL.COM
LICITANTE

LICITANTE

Kg

In Natura
CEAPI

7,20

Kg

In Natura
CEAPI

7,85

Kg

In Natura
CEAPI

7,00

Kg

In Natura
CEAPI

4,85

Kg

In Natura
CEAPI

4,85

Kg

In Natura
CEAPI

5,50

Kg

In Natura
CEAPI

13,00

Unid

Olé

8,50

unid

Esteviato

7,48

Lata

Soya

19,56

Unid

Delta

2,70

Kg

Gerapão

19,56

kg

Gerapão

14,00

Unid

Jandai

2,38

465. Picolé no Palito

Unid

Paraibano

1,88

M. P. SANTOS ALIMENTOS
466. Sorvete de iogurte cremoso no saquinho como mínimo 90 ml
M. P. SANTOS ALIMENTOS

Unid

Cremosinho

0,88

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

VICENTINA MARIA DO NASCIMENTO ME
Procurador: LEO WANDERLEY RODRIGUES SIQUEIRA
00.389.647/0001-57
620.635.613-20
19.495.589-3
086. 9976 1147 / 9411 2579
RUA JOAO CABRAL, 262 - CENTRO
64.058-585
TERESINA
MULTIDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

M. P. SANTOS ALIMENTOS
452. Graviola - inteira, boa qualidade, saco plástico atóxico.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Hortelã - fresco em folhas verdes, com a specto cor cheiro e
453. sabor próprio, livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando
aproximadamente 300 gramas por maço.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Inha me - tipo são tome, fresco, compacto e fir me, isento de
454.
enfermida des com aparência natural, tamanho uniforme.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Inha me - de boa qualidade, fresc o, c ompacto e firme etc,
455. isento de enfermidades isento de enfermidades, tama nho
uniforme.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Jiló - fresco, 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
456.
enfermida des, material terroso e umidade externa anormal,
isenta de fertilizantes sujidaedes, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
Kiwi - nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e ma duro, com polpa firme e
457.
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
M. P. SANTOS ALIMENTOS
458. Palmito em conserva inteiro 300 g
M. P. SANTOS ALIMENTOS
459. Adoçante a base de Stevia, mínimo 80ml
M. P. SANTOS ALIMENTOS
460. Leite em pó sem lactose, mínimo 400mg
M. P. SANTOS ALIMENTOS
461. Iogurte desnatado ,200 ml

GERSON SANTOS ROCHA - ME
Procurador: ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA
11.672.197/0001-21
CNPJ
CPF
078.964.333-20
INSC. ESTADUAL 19.473.153-7
CONTATO
086 3083 0234 / 9427 6063
ENDEREÇO
AV. MARANHÃO, 363 - CENTRO
64.001-00
CEP
TERESINA
CIDADE
GSRDISTRIBUIDORA2010@HOTMAIL.COM
E-MAIL
LICITANTE

M. P. SANTOS ALIMENTOS
462. Bolo confeitado
M. P. SANTOS ALIMENTOS
463. Rocambole
M. P. SANTOS ALIMENTOS
464. Suco pronto em caixinha de 200ml – sabores diversos
M. P. SANTOS ALIMENTOS
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