
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº

Processo: 119/2022)

 

     às 09:00:57 horas do dia 12/01/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 119/2022 - 2022/065/2022 que tem por objeto Formação de Registro

de Preço, com validade de 12 (doze) meses, visando o fornecimento de gêneros

alimentícios para composição da Alimentação Escolar, dos alunos matriculados na rede de

ensino no município da Vitória de Santo Antão, conforme especificações e quantidades

discriminadas no termo de referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.

Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos

anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: doce. Ausência de

sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g (quatrocentos gramas).  A embalagem

secundária deverá ser caixa de papelão reforçada pesando 8kg, adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primári

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:36:42:984 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 90.193,95

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 90.193,95

11/01/2023 10:51:46:824 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 90.193,95

09/01/2023 16:35:59:235 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 90.193,95

11/01/2023 17:25:42:972 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 90.193,95

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 90.193,95

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 177.973,95
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Lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias

estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor: Branco amarelado. Sabor e odor:

agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo saco

aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro no órgão competente. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo 10kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No

rótulo da em

Lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico

transparente e selado. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem

secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 90.193,95

10/01/2023 15:57:41:024 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 90.193,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:36:17:833 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 338.681,25

10/01/2023 09:36:42:984 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 371.796,75

09/01/2023 09:47:29:436 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 371.796,75

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 371.796,75

11/01/2023 10:51:46:824 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 371.796,75

11/01/2023 17:57:55:321 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 371.796,75

11/01/2023 18:58:05:559 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 371.796,75

09/01/2023 08:52:05:379 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 371.796,75

09/01/2023 16:35:59:235 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 371.796,75

11/01/2023 17:25:42:972 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 371.796,75

12/01/2023 07:35:39:694 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 371.796,75

05/01/2023 17:02:11:634 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 371.796,75

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 371.796,75

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 484.188,75

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 371.796,75

10/01/2023 15:57:41:024 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 371.796,75
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inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e

indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do produto, inclusive a marca; 2.

Lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-cozida, obtida a partir de matéria prima sã e

limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou

rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor próprio. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs.

A embalagem secundária deverá ser papel reforçado contendo 10kg, adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e /

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:36:17:833 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 269.625,60

10/01/2023 09:36:42:984 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 269.625,60

09/01/2023 09:47:29:436 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 269.625,60

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 269.625,60

11/01/2023 10:51:46:824 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 269.625,60

11/01/2023 17:57:55:321 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 269.625,60

11/01/2023 18:58:05:559 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 269.625,60

09/01/2023 08:52:05:379 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 269.625,60

09/01/2023 16:35:59:235 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 269.625,60

11/01/2023 17:25:42:972 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 269.625,60

05/01/2023 17:02:11:634 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 269.625,60

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 269.625,60

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 557.507,10

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 269.625,60

10/01/2023 15:57:41:024 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 269.625,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:36:17:833 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 72.273,30

10/01/2023 09:36:42:984 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 124.182,30

09/01/2023 09:47:29:436 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 124.182,30

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 124.182,30

11/01/2023 10:51:46:824 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 124.182,30

11/01/2023 18:58:05:559 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 124.182,30

09/01/2023 08:52:05:379 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 124.182,30

09/01/2023 16:35:59:235 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 124.182,30
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Lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado, constituído de grãos inteiros, isento de

sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, terrosos, e detritos animais. Aspecto grão

longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri

Lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor

de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras

variedades e espécies. Aspecto: grão, cor característica, odor e sabor próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do

produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequadas ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu

11/01/2023 17:25:42:972 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 124.182,30

12/01/2023 07:35:39:694 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 124.182,30

05/01/2023 17:02:11:634 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 124.182,30

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 124.182,30

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 212.427,60

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 124.128,30

10/01/2023 15:57:41:024 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 124.182,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:36:42:984 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 171.888,31

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 171.888,31

09/01/2023 16:35:59:235 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 171.888,31

11/01/2023 17:25:42:972 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 171.888,31

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 171.888,31

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 293.941,68

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 171.888,31

10/01/2023 15:57:41:024 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 171.888,31
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Lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar isento de fermentações, matéria terrosa,

parasitos e detritos animais ou vegetais. Características organolépticas: Aspecto: granulado;

Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um

quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

Lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser preparado com matérias primas de boa

qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter substâncias

estranhas à sua composição normal. Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor:

alaranjada. - Odor: característico. - Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem

secundária deverá ser plástica e reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:38:44:259 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 234.395,37

11/01/2023 10:28:08:758 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 234.395,37

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 234.395,37

11/01/2023 17:26:28:957 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 234.395,37

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 234.395,37

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 305.131,97

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 234.395,37

10/01/2023 15:59:07:733 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 234.395,37

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:38:44:259 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 16.401,00

11/01/2023 18:48:14:627 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 16.401,00

09/01/2023 08:54:02:488 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 16.401,00

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 16.401,00

11/01/2023 17:26:28:957 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 16.401,00

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 16.401,00

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.607,00

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 16.401,00
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ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar princip

Lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser obtido de tomates maduros e sãos, e limpos

por processo tecnológico adequado. Características organolépticas - Aspecto: massa

homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

hermeticamente fechada e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de

340 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 24

sachês adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à cont

Lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser refinado, obtido através de processo de extração e

refino. Características organolépticas - Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor,

odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega

A embalagem primária do produto deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 900 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:38:44:259 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 55.680,00

11/01/2023 10:54:06:725 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 55.680,00

11/01/2023 18:48:14:627 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 55.680,00

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 55.680,00

11/01/2023 17:26:28:957 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 55.680,00

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 55.680,00

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 91.520,00

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 55.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:36:50:369 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 59.843,52

10/01/2023 09:38:44:259 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 69.704,10

11/01/2023 10:28:08:758 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 69.704,10

11/01/2023 10:54:06:725 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 69.704,10

11/01/2023 18:48:14:627 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 69.704,10

09/01/2023 08:54:02:488 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 69.704,00

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 69.704,10

11/01/2023 17:26:28:957 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 69.704,10

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 69.704,10

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 168.309,90

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 69.704,10
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reforçada, contendo 20 garrafas, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

Lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos.

A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo,

cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será

permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos

e carne mecanicamente separada. - Cor: vermelho escuro opaco, característico de produtos

congelados. - Odor e sabor: característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é

de 15%. Não será permitida a adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água

permitido na composição do produto será de 3%. A carne moída deverá ser embalada

imediatamente após a moagem, devendo cada tubete ser de plástico resistente e adequado

para o produto. Cada tubete peso de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, adequada ao empilhamen

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:38:44:259 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 100.691,10

11/01/2023 10:28:08:758 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 100.691,10

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 100.691,10

11/01/2023 17:26:28:957 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 100.691,10

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 100.691,10

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 148.690,80

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 100.691,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:37:44:421 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 698.717,50

10/01/2023 09:42:00:795 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 1.308.429,14

09/01/2023 09:48:24:371 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.308.429,14

11/01/2023 10:31:09:431 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.308.429,14

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.308.429,14

11/01/2023 18:51:53:034 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.308.429,14

09/01/2023 08:56:20:070 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 1.308.429,00

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 1.308.429,14

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.308.429,14

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 1.308.429,14

12/01/2023 01:59:13:828 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 1.308.429,14

10/01/2023 16:00:15:525 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 1.308.429,14
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Lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, sem

manchas e parasitas. Características sensoriais: Textura, cor, sabor, e odor característicos.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega O produto deverá ser

envasado com materiais previamente aprovados, adequados às condições de

processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção durante o transporte e todo o

período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco plástico transparente,

atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto

e marca/procedência

Lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao

vinagre não poderá ser adicionado caramelo.   Cor, odor e sabor característicos. Deve estar

isento de sujidades e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser garrafa plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão

reforçada, contendo 12 unidades adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade.  Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e inde

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 15:26:58:815 BRF S.A.  R$ 2.499.450,00

10/01/2023 09:42:00:795 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 847.813,44

09/01/2023 09:48:24:371 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 847.813,44

11/01/2023 10:31:09:431 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 847.813,44

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 847.813,44

09/01/2023 08:56:20:070 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 847.813,00

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 847.813,44

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 847.813,44

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 847.813,44

12/01/2023 01:59:13:828 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 847.813,44

10/01/2023 16:00:15:525 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 847.813,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:42:00:795 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 14.161,68

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 14.161,68

11/01/2023 18:51:53:034 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 14.161,68

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 14.161,68

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.161,68

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 14.161,68

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 35.884,80
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Lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo

1.Aspecto: cristais com granulação uniforme, própria à respectiva classificação, não

devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor: branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor

salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser igual ou superior a 20mg por quilograma

do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo por quilograma do produto, conforme

regulamentação do Ministério da Saúde. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega. Embalagem primária: O material empregado no acondicionamento do

sal terá a capacidade de proteger as suas características, com resistência suficiente ao

manuseio, adotado sistema automático e inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua

contaminação e/ou alteração posterior, com peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem

secundária deverá ser saco plástico transparente, contendo 30kg adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empres

Lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser proveniente de grãos torrados procedentes

de espécimens vegetais genuínos, sãos e limpos. Características organolépticas:  Aspecto:

pó homogêneo, fino ou grosso; Cor: variando de acordo com o processo de torração, do

castanho claro ao castanho escuro Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de

80% de validade na data de entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica

resistente ou aluminizada, própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 250 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão,

contendo 20 unidades adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com

o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo

a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Ser

12/01/2023 01:59:13:828 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 14.161,68

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:42:00:795 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 4.847,10

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.847,10

11/01/2023 18:51:53:034 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.847,10

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 4.847,10

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.847,10

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 4.847,10

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 19.260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:42:00:795 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 22.314,60

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 22.314,60

09/01/2023 08:56:20:070 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 22.314,00

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 22.314,60

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 22.314,60
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Lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,

descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido e apresentar-

se de forma íntegra e submerso em óleo comestível. O produto deve ser acondicionado em

recipiente metálico, envernizado internamente, hermeticamente fechado e esterilizado,

sendo estável à temperatura ambiente. Registro em órgão competente. Aspecto, cor, sabor

e odor próprios. Consistência/Textura própria (não poderá apresentar-se amolecida, flácida,

dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna vertebral e/ou espinha, devem ser de

consistência friável). A embalagem primária do produto deverá ser latas de folhas de

flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, inviolável, com o mesmo formato.

Não deverão apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,

ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do produto. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter mínimo de

Lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser de boa qualidade, sem sal e sem adição de

condimento, A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente com 200g Características organolépticas:  Cor e sabor próprios; Odor:

característico. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao

empilhamento recomendado e lacrada.

05/01/2023 17:02:58:632 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 22.314,60

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 22.314,60

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 31.134,60

12/01/2023 01:59:13:828 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 22.314,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:38:13:812 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 156.322,20

10/01/2023 09:44:17:303 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 156.322,20

09/01/2023 09:49:04:263 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 156.322,20

11/01/2023 10:33:50:890 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20

11/01/2023 10:58:19:739 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20

11/01/2023 18:54:05:401 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 156.322,20

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 156.322,20

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 156.322,20

05/01/2023 17:03:53:762 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 156.322,20

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 156.322,20

10/01/2023 17:12:08:026 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 271.564,38

12/01/2023 02:00:31:570 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 156.322,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:44:17:303 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 14.770,25

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 14.770,25

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 14.770,25

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.770,25
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Lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça inteira, livre de gordura aparente, sem osso e

livre de substâncias estranhas que sejam impróprias para o consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Produto fresco, entregar

congelado em pacotes próprios para alimentos. Rótulo/etiqueta especificando, nome do

produto, peso, marca/ procedência e data que foi processada. Obrigatório ser produto com

registro de inspeção sanitária e ser transportada em veículo refrigerado.

Lote (19) - Pão Apresentar cor, sabor e textura típicos. Isento de qualquer tipo de

contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor nem aparência de queimado, sua

confecção deve respeitar as boas práticas de produção de alimentos. Deve ser entregue em

sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para alimentos, contendo data da

fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as especificações técnicas da

RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá entregar diretamente nas

unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24 horas

Lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e

açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas, lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as

vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo menos 30% das necessidades diárias, e os

minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em sachês de 400g Textura fina e homogênea.

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto:

identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de

fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 14.770,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:44:17:303 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 456.826,80

11/01/2023 10:33:50:890 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 456.826,80

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 456.826,80

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 456.826,80

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 456.826,80

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 456.826,80

12/01/2023 02:00:31:570 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 456.826,80

10/01/2023 16:03:31:330 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 456.826,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:44:17:303 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 385.443,24

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 385.443,24

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 385.443,24

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 385.443,24

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2023 17:38:13:812 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 61.851,93
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Lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola, consistência firme, cristalizado, sabores

variados, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas, acondicionadas em embalagem plástica

individual atóxica e pacotes de 1 kg.

Lote (22) - Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após

limpeza e classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras

totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar

simples, fonte de ferro, magnésio, zinco, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D,

com cor, aroma e sabor característicos, sem quaisquer adulterações ou contaminações, na

embalagem deverá constar os ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade,

e número do lote. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

Unidade de 165g (caixa ou sachê).

Lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade média 50g, produzido com ingredientes de 1ª

qualidade, deve ser mista de carne de aves, suína e bovina, não apresentar mais de 2% de

amido na sua composição, de consistência firme, cor homogênea de tom róseo

avermelhado, odor característico, aromatização e condimentação natural. O produto deverá

ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto

10/01/2023 09:44:17:303 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 96.828,90

11/01/2023 10:33:50:890 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 96.828,90

11/01/2023 18:02:59:203 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 96.828,90

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 96.828,90

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 96.828,90

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 96.828,90

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 96.828,90

10/01/2023 17:12:08:026 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 156.507,12

12/01/2023 02:00:31:570 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 96.828,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:46:40:756 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 117.718,00

11/01/2023 10:35:39:947 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 117.718,00

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 117.718,00

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 117.718,00

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 117.718,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:46:40:756 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 10.931,08

11/01/2023 18:55:19:205 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 10.931,08

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 10.931,08

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.931,08

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 10.931,08

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.580,58
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deverá ser de material plástico transparente adequado a embalagem de alimentos; inócuo,

fechado hermeticamente (a vácuo), que garanta a integridade do produto, não deve

apresentar quaisquer adulterações na sua composição ou sensorial, sem contaminações de

ordem física, química ou biológica, sem a presença de manchas azuladas, esverdeadas ou

roxas, sem limosidade, nem sinal de congelamento e descongelamento. Na embalagem

deve constar o lote, data de fabricação e validade, ingredientes, tabela nutricional.

Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária.

Lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.

Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos

anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: doce. Ausência de

sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g (quatrocentos gramas).  A embalagem

secundária deverá ser caixa de papelão reforçada pesando 8kg, adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primári

Lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias

estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor: Branco amarelado. Sabor e odor:

agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo saco

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:46:40:756 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 48.637,50

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 48.637,50

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 48.637,50

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 48.637,50

12/01/2023 02:01:59:183 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 48.637,50

10/01/2023 16:07:20:847 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 48.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:46:40:756 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 30.064,65

11/01/2023 10:59:40:420 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 30.064,65

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 30.064,65

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 30.064,65

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 30.064,65

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 59.617,25

12/01/2023 02:01:59:183 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 30.064,65

10/01/2023 16:07:20:847 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 30.064,65
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aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro no órgão competente. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo 10kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No

rótulo da emb

Lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico

transparente e selado. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem

secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e

indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do produto, inclusive a marca; 2. N

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:46:40:756 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 123.932,25

11/01/2023 10:59:40:420 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 123.932,25

09/01/2023 08:59:43:378 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 123.932,25

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 123.932,25

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 123.932,25

12/01/2023 07:45:27:793 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 123.932,25

05/01/2023 17:04:28:291 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 123.932,25

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 123.932,25

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 174.107,25

12/01/2023 02:01:59:183 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 123.932,25

10/01/2023 16:07:20:847 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 123.932,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:48:55:514 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 89.875,20

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 89.875,20

11/01/2023 18:05:39:110 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 89.875,20

09/01/2023 09:01:56:338 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 89.875,20

09/01/2023 16:57:09:442 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 89.875,20

11/01/2023 17:22:07:079 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 89.875,20
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Lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa,

isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.

Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de

80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo

plástico resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser papel reforçado contendo 10kg, adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou det

Lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado, constituído de grãos inteiros, isento de

sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, terrosos, e detritos animais. Aspecto grão

longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

05/01/2023 17:05:59:314 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 89.875,20

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 89.875,20

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 183.495,20

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 89.875,20

10/01/2023 16:09:20:554 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 89.875,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:48:55:514 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 41.394,10

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 41.394,10

09/01/2023 09:01:56:338 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 41.394,10

09/01/2023 16:57:09:442 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 41.394,10

11/01/2023 17:22:07:079 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 41.394,10

12/01/2023 07:46:19:014 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 41.394,10

05/01/2023 17:05:59:314 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 41.394,10

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 41.394,10

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 94.634,10

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 41.394,10

10/01/2023 16:09:20:554 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 41.394,10
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/ ou deteri

Lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com

teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras

variedades e espécies. Aspecto: grão, cor característica, odor e sabor próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do

produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequadas ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu

Lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser obtido de tomates maduros e sãos, e

limpos por processo tecnológico adequado. Características organolépticas - Aspecto: massa

homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

hermeticamente fechada e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de

340 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 24

sachês adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:48:55:514 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 57.293,39

09/01/2023 16:57:09:442 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 57.293,39

11/01/2023 17:22:07:079 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 57.293,39

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 57.293,39

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 113.742,16

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 57.293,39

10/01/2023 16:09:20:554 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 57.293,39

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:48:55:514 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 78.126,93

09/01/2023 16:57:09:442 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 78.126,93

11/01/2023 17:22:07:079 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 78.126,93

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 78.126,93

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 106.634,15

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 78.126,93

10/01/2023 16:09:20:554 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 78.126,93
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primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à con

Lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser refinado, obtido através de processo de

extração e refino. Características organolépticas - Aspecto: límpido e isento de impurezas a

25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega A embalagem primária do produto deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, contendo 20 garrafas, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada

e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão con

Lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos.

A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo,

cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será

permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos

e carne mecanicamente separada. - Cor: vermelho escuro opaco, característico de produtos

congelados. - Odor e sabor: característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é

de 15%. Não será permitida a adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água

permitido na composição do produto será de 3%. A carne moída deverá ser embalada

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:48:55:514 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 23.234,70

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 23.234,70

09/01/2023 09:01:56:338 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 23.234,70

09/01/2023 16:57:09:442 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 23.234,70

11/01/2023 17:22:07:079 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23.234,70

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 23.234,70

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 69.137,40

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 23.234,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:51:04:515 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 33.563,70

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 33.563,70

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 33.563,70

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 33.563,70

10/01/2023 17:19:50:666 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 42.105,00

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 33.563,70
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imediatamente após a moagem, devendo cada tubete ser de plástico resistente e adequado

para o produto. Cada tubete peso de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, adequada ao empilhamen

Lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, sem

manchas e parasitas. Características sensoriais: Textura, cor, sabor, e odor característicos.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega O produto deverá ser

envasado com materiais previamente aprovados, adequados às condições de

processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção durante o transporte e todo o

período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco plástico transparente,

atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto

e marca/procedência

Lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,

descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido e apresentar-

se de forma íntegra e submerso em óleo comestível. O produto deve ser acondicionado em

recipiente metálico, envernizado internamente, hermeticamente fechado e esterilizado,

sendo estável à temperatura ambiente. Registro em órgão competente. Aspecto, cor, sabor

e odor próprios. Consistência/Textura própria (não poderá apresentar-se amolecida, flácida,

dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna vertebral e/ou espinha, devem ser de

consistência friável). A embalagem primária do produto deverá ser latas de folhas de

flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, inviolável, com o mesmo formato.

Não deverão apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:51:04:515 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 436.153,19

11/01/2023 11:03:36:099 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 436.153,19

09/01/2023 09:05:04:828 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 436.153,19

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 436.153,19

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 436.153,19

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 436.153,19

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 436.153,19

10/01/2023 16:11:00:355 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 436.153,19

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:51:04:515 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 282.604,48

11/01/2023 11:03:36:099 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 282.604,48

09/01/2023 09:05:04:828 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 282.604,48

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 282.604,48

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 282.604,48

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 282.604,48

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 282.604,48

10/01/2023 16:11:00:355 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 282.604,48
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ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do produto. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

Lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça inteira, livre de gordura aparente, sem osso e

livre de substâncias estranhas que sejam impróprias para o consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Produto fresco, entregar

congelado em pacotes próprios para alimentos. Rótulo/etiqueta especificando, nome do

produto, peso, marca/ procedência e data que foi processada. Obrigatório ser produto com

registro de inspeção sanitária e ser transportada em veículo refrigerado.

Lote (36) - Pão - Apresentar cor, sabor e textura típicos. Isento de qualquer tipo de

contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor nem aparência de queimado, sua

confecção deve respeitar as boas práticas de produção de alimentos. Deve ser entregue em

sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para alimentos, contendo data da

fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as especificações técnicas da

RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá entregar diretamente nas

unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24 horas

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:51:04:515 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 52.107,40

09/01/2023 09:05:04:828 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 52.107,40

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 52.107,40

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 52.107,40

05/01/2023 17:06:43:813 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 52.107,40

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 52.107,40

10/01/2023 17:19:50:666 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 104.214,80

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 52.107,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:51:04:515 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 218.097,16

09/01/2023 09:05:04:828 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 218.087,16

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 218.097,16

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 218.097,16

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 218.097,16

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 218.097,16

10/01/2023 16:11:00:355 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 218.097,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:52:33:346 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 128.479,26

09/01/2023 17:02:08:340 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 128.479,26

11/01/2023 17:25:14:103 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 128.479,26

09/01/2023 17:36:04:860 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 128.479,26
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Lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e

açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas, lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as

vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo menos 30% das necessidades diárias, e os

minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em sachês de 400g Textura fina e homogênea.

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto:

identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de

fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.

Lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola, consistência firme, cristalizado, sabores variados,

contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso

líquido, tabletes de 30 gramas, acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e

pacotes de 1 kg.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.

Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos

anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: doce. Ausência de

sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g (quatrocentos gramas).  A embalagem

secundária deverá ser caixa de papelão reforçada pesando 8kg, adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:52:33:346 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 32.276,30

11/01/2023 18:08:32:753 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 32.276,30

09/01/2023 09:06:01:262 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 32.276,30

09/01/2023 17:02:08:340 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 32.276,30

11/01/2023 17:25:14:103 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.276,30

09/01/2023 17:36:04:860 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 32.276,30

10/01/2023 17:25:10:148 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 41.037,01

12/01/2023 02:06:05:352 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 32.276,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/01/2023 09:52:33:346 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 39.245,25

09/01/2023 17:02:08:340 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 39.245,25

11/01/2023 17:25:14:103 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 39.245,25

09/01/2023 17:36:04:860 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 39.245,25
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existência de espaços vazios entre as embalagens primári

Lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias

estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor: Branco amarelado. Sabor e odor:

agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo saco

aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro no órgão competente. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo 10kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No

rótulo da em

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:33:01:290 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 69.600,00

12/01/2023 09:32:35:716 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 69.780,00

12/01/2023 09:22:37:926 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 81.700,00

12/01/2023 09:21:22:088 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 81.799,99

12/01/2023 09:02:17:580 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 89.899,99

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 90.193,95

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 90.193,95

11/01/2023 10:51:46:824 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 90.193,95

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 177.973,95

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:23:15:533 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 286.000,00

12/01/2023 09:22:55:088 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 288.000,00

12/01/2023 09:52:05:725 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 301.200,00

12/01/2023 09:51:19:643 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 301.300,00

12/01/2023 09:15:45:898 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 306.067,50

12/01/2023 09:26:52:430 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 308.500,00

12/01/2023 09:15:39:041 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 309.990,00

12/01/2023 09:21:40:754 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 314.899,99

12/01/2023 09:06:52:445 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 334.400,00

12/01/2023 09:17:16:593 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 351.200,00

12/01/2023 09:16:23:475 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 351.225,00

12/01/2023 09:29:26:598 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 359.800,00

12/01/2023 09:29:09:573 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 360.000,00

12/01/2023 09:20:17:737 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 362.514,38

09/01/2023 17:19:41:283 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 371.796,75
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Lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico

transparente e selado. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem

secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e

indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do produto, inclusive a marca; 2.

Lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-cozida, obtida a partir de matéria prima sã e

limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou

rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor próprio. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs.

A embalagem secundária deverá ser papel reforçado contendo 10kg, adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e /

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 371.796,75

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:19:20:580 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 206.000,00

12/01/2023 09:18:53:684 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 206.900,00

12/01/2023 09:19:51:707 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 207.500,00

12/01/2023 09:18:29:846 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 207.900,00

12/01/2023 09:18:03:648 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 208.000,00

12/01/2023 09:16:50:386 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 210.645,00

12/01/2023 09:20:54:401 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 225.200,00

12/01/2023 09:16:52:541 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 225.300,00

12/01/2023 09:17:19:583 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 229.499,99

12/01/2023 09:15:29:815 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 229.800,00

12/01/2023 09:15:01:148 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 233.815,95

12/01/2023 09:10:23:136 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 256.800,00

12/01/2023 09:13:45:159 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 269.500,00

09/01/2023 09:47:29:436 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 269.625,60

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 557.507,10
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Lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado, constituído de grãos inteiros, isento de

sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, terrosos, e detritos animais. Aspecto grão

longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri

Lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor

de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras

variedades e espécies. Aspecto: grão, cor característica, odor e sabor próprios. O produto

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:22:43:620 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 58.500,00

12/01/2023 09:22:30:589 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 58.900,00

12/01/2023 09:20:13:485 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 63.900,00

12/01/2023 09:18:15:118 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 64.000,00

12/01/2023 09:24:12:025 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 65.980,00

12/01/2023 09:14:54:131 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 66.400,00

12/01/2023 09:10:04:740 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 66.684,00

12/01/2023 09:12:36:746 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 68.180,30

12/01/2023 09:07:53:770 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 68.650,00

12/01/2023 09:10:51:911 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 71.950,00

12/01/2023 09:29:05:199 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 117.900,00

12/01/2023 09:28:42:433 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 118.000,00

12/01/2023 09:27:43:743 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 118.800,00

12/01/2023 09:20:46:627 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 120.000,00

10/01/2023 17:05:22:581 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 212.427,60

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:26:03:699 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 160.200,00

12/01/2023 09:25:49:788 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 160.485,40

12/01/2023 09:21:57:135 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 166.750,00

12/01/2023 09:15:52:859 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 166.800,00

12/01/2023 09:21:05:346 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 169.449,99

12/01/2023 09:07:11:170 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 171.400,00

11/01/2023 10:05:00:339 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 171.888,31

12/01/2023 01:56:17:599 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 171.888,31
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deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do

produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequadas ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu

Lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar isento de fermentações, matéria terrosa,

parasitos e detritos animais ou vegetais. Características organolépticas: Aspecto: granulado;

Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um

quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:03:11:217 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 177.000,00

12/01/2023 10:02:53:604 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 178.000,00

12/01/2023 09:48:10:032 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 233.300,00

12/01/2023 09:47:43:101 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 233.399,99

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 234.395,37

11/01/2023 10:28:08:758 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 234.395,37

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 234.395,37

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 305.131,97

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:39:58:055 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 12.500,00

12/01/2023 09:39:36:665 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 12.900,00

12/01/2023 09:36:55:566 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 13.450,00

12/01/2023 09:35:39:556 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 13.499,99

12/01/2023 09:31:38:359 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 15.000,00

12/01/2023 09:33:53:561 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 15.210,00

11/01/2023 18:48:14:627 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 16.401,00

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.607,00
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Lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser preparado com matérias primas de boa

qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter substâncias

estranhas à sua composição normal. Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor:

alaranjada. - Odor: característico. - Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem

secundária deverá ser plástica e reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa

ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar princip

Lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser obtido de tomates maduros e sãos, e limpos

por processo tecnológico adequado. Características organolépticas - Aspecto: massa

homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

hermeticamente fechada e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de

340 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 24

sachês adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à cont

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:47:40:297 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 18.800,00

12/01/2023 09:47:25:262 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 19.000,00

12/01/2023 09:44:12:646 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 25.850,00

12/01/2023 09:40:47:224 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 25.900,00

12/01/2023 09:41:45:361 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 28.500,00

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 55.680,00

11/01/2023 10:54:06:725 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 55.680,00

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 91.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:45:36:455 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 47.800,00

12/01/2023 09:45:07:194 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 47.900,00

12/01/2023 09:45:50:794 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 51.920,00

12/01/2023 09:41:38:878 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 52.000,00

12/01/2023 09:41:10:377 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 53.800,00
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Lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser refinado, obtido através de processo de extração e

refino. Características organolépticas - Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor,

odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega

A embalagem primária do produto deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 900 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão

reforçada, contendo 20 garrafas, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

Lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos.

A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo,

cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será

permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos

e carne mecanicamente separada. - Cor: vermelho escuro opaco, característico de produtos

congelados. - Odor e sabor: característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é

de 15%. Não será permitida a adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água

permitido na composição do produto será de 3%. A carne moída deverá ser embalada

imediatamente após a moagem, devendo cada tubete ser de plástico resistente e adequado

para o produto. Cada tubete peso de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, adequada ao empilhamen

12/01/2023 09:39:58:313 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 55.000,00

12/01/2023 09:39:22:434 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 57.000,00

12/01/2023 09:39:40:173 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 57.803,40

11/01/2023 17:36:50:369 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 59.843,52

11/01/2023 10:54:06:725 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 69.704,10

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 168.309,90

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:51:41:347 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 100.000,00

12/01/2023 09:51:19:533 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 100.200,00

09/01/2023 16:37:48:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 100.691,10

09/01/2023 17:22:11:431 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 100.691,10

11/01/2023 10:28:08:758 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 100.691,10

12/01/2023 01:57:55:520 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 100.691,10

10/01/2023 17:08:30:777 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 148.690,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, sem

manchas e parasitas. Características sensoriais: Textura, cor, sabor, e odor característicos.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega O produto deverá ser

envasado com materiais previamente aprovados, adequados às condições de

processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção durante o transporte e todo o

período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco plástico transparente,

atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto

e marca/procedência

Lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao

vinagre não poderá ser adicionado caramelo.   Cor, odor e sabor característicos. Deve estar

isento de sujidades e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser garrafa plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão

reforçada, contendo 12 unidades adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

12/01/2023 10:05:54:787 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 488.000,00

12/01/2023 10:05:35:875 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 489.000,00

12/01/2023 10:11:30:489 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 493.599,99

12/01/2023 10:10:36:594 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 493.600,00

12/01/2023 09:57:07:414 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 543.900,00

12/01/2023 09:59:16:610 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 573.000,00

12/01/2023 09:58:43:293 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 573.080,00

12/01/2023 09:55:58:870 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 580.000,00

12/01/2023 09:54:55:827 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 597.000,00

12/01/2023 09:53:36:947 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 639.000,00

12/01/2023 09:54:11:374 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.200.000,00

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.308.429,14

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:27:53:894 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 572.000,00

12/01/2023 10:27:36:711 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 573.000,00

12/01/2023 10:34:14:524 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 648.600,00

12/01/2023 10:33:54:287 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 648.699,99

12/01/2023 10:00:48:024 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 678.300,00

12/01/2023 09:57:14:301 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 738.900,00

12/01/2023 09:56:12:932 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 780.000,00

12/01/2023 09:55:30:130 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 839.900,00

12/01/2023 09:52:30:788 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 840.000,00

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 847.813,44

12/01/2023 10:05:25:657 BRF S.A.  R$ 884.305,41
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validade.  Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e inde

Lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo

1.Aspecto: cristais com granulação uniforme, própria à respectiva classificação, não

devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor: branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor

salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser igual ou superior a 20mg por quilograma

do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo por quilograma do produto, conforme

regulamentação do Ministério da Saúde. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega. Embalagem primária: O material empregado no acondicionamento do

sal terá a capacidade de proteger as suas características, com resistência suficiente ao

manuseio, adotado sistema automático e inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua

contaminação e/ou alteração posterior, com peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem

secundária deverá ser saco plástico transparente, contendo 30kg adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empres

Lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser proveniente de grãos torrados procedentes

de espécimens vegetais genuínos, sãos e limpos. Características organolépticas:  Aspecto:

pó homogêneo, fino ou grosso; Cor: variando de acordo com o processo de torração, do

castanho claro ao castanho escuro Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de

80% de validade na data de entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica

resistente ou aluminizada, própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 250 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão,

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:07:17:473 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 9.800,00

12/01/2023 10:07:02:956 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.900,00

12/01/2023 10:09:13:004 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 10.200,00

12/01/2023 10:05:39:811 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 10.250,00

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 14.161,68

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 14.161,68

11/01/2023 18:51:53:034 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 14.161,68

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 35.884,80

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 09:57:08:976 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 4.700,00

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 4.847,10

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 4.847,10

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.847,10

11/01/2023 17:16:31:291 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.847,10

11/01/2023 18:51:53:034 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.847,10

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 19.260,00
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contendo 20 unidades adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com

o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo

a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Ser

Lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,

descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido e apresentar-

se de forma íntegra e submerso em óleo comestível. O produto deve ser acondicionado em

recipiente metálico, envernizado internamente, hermeticamente fechado e esterilizado,

sendo estável à temperatura ambiente. Registro em órgão competente. Aspecto, cor, sabor

e odor próprios. Consistência/Textura própria (não poderá apresentar-se amolecida, flácida,

dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna vertebral e/ou espinha, devem ser de

consistência friável). A embalagem primária do produto deverá ser latas de folhas de

flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, inviolável, com o mesmo formato.

Não deverão apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,

ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do produto. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter mínimo de

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:12:28:858 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 16.500,00

12/01/2023 10:12:11:090 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 16.900,00

12/01/2023 10:10:46:568 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 18.610,00

12/01/2023 10:11:12:866 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 21.200,00

12/01/2023 10:07:02:716 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 21.300,00

09/01/2023 16:39:23:775 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 22.314,60

09/01/2023 17:25:06:050 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 22.314,60

11/01/2023 10:57:07:857 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 22.314,60

10/01/2023 17:10:39:886 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 31.134,60

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:15:04:107 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 137.000,00

12/01/2023 10:14:46:262 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 138.000,00

12/01/2023 10:20:23:418 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 146.100,00

12/01/2023 10:19:58:696 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 146.200,00

12/01/2023 10:15:41:075 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 146.400,00

12/01/2023 10:11:04:763 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 147.000,00

12/01/2023 10:08:08:278 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 150.600,00

12/01/2023 10:09:41:398 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 154.140,00

09/01/2023 09:49:04:263 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 156.322,20

11/01/2023 10:33:50:890 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20

11/01/2023 10:58:19:739 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20

11/01/2023 18:54:05:401 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 156.322,20
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Lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser de boa qualidade, sem sal e sem adição de

condimento, A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente com 200g Características organolépticas:  Cor e sabor próprios; Odor:

característico. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao

empilhamento recomendado e lacrada.

Lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça inteira, livre de gordura aparente, sem osso e

livre de substâncias estranhas que sejam impróprias para o consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Produto fresco, entregar

congelado em pacotes próprios para alimentos. Rótulo/etiqueta especificando, nome do

produto, peso, marca/ procedência e data que foi processada. Obrigatório ser produto com

registro de inspeção sanitária e ser transportada em veículo refrigerado.

Lote (19) - Pão Apresentar cor, sabor e textura típicos. Isento de qualquer tipo de

contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor nem aparência de queimado, sua

confecção deve respeitar as boas práticas de produção de alimentos. Deve ser entregue em

sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para alimentos, contendo data da

fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as especificações técnicas da

RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá entregar diretamente nas

unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24 horas

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e

açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas, lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as

vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo menos 30% das necessidades diárias, e os

10/01/2023 17:12:08:026 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 271.564,38

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:13:45:656 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 14.000,00

12/01/2023 10:14:30:268 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 14.740,25

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 14.770,25

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 14.770,25

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.770,25

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:27:31:715 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 399.000,00

12/01/2023 10:27:02:216 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 399.900,00

12/01/2023 10:28:27:089 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 400.850,00

12/01/2023 10:24:51:140 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 401.000,00

12/01/2023 10:22:23:837 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 407.899,99

12/01/2023 10:23:20:811 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 450.000,00

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 456.826,80

12/01/2023 02:00:31:570 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 456.826,80
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minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em sachês de 400g Textura fina e homogênea.

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto:

identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de

fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.

Lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola, consistência firme, cristalizado, sabores

variados, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas, acondicionadas em embalagem plástica

individual atóxica e pacotes de 1 kg.

Lote (22) - Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após

limpeza e classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras

totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar

simples, fonte de ferro, magnésio, zinco, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D,

com cor, aroma e sabor característicos, sem quaisquer adulterações ou contaminações, na

embalagem deverá constar os ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade,

e número do lote. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

Unidade de 165g (caixa ou sachê).

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:16:46:924 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 61.500,00

11/01/2023 17:38:13:812 TRANSROCA COMERCIAL LTDA  R$ 61.851,93

12/01/2023 10:18:34:669 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 63.235,20

12/01/2023 10:19:50:325 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 88.600,00

12/01/2023 10:18:29:894 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 88.700,00

09/01/2023 08:58:47:365 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 96.828,90

09/01/2023 16:51:12:209 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 96.828,90

09/01/2023 17:27:20:181 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 96.828,90

11/01/2023 17:19:04:000 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 96.828,90

10/01/2023 17:12:08:026 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 156.507,12

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:24:58:845 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 115.000,00

12/01/2023 10:24:35:285 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 116.000,00

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 117.718,00

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 117.718,00

11/01/2023 10:35:39:947 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 117.718,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:26:05:226 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 7.900,00

12/01/2023 10:25:38:369 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 10.931,08
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Lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade média 50g, produzido com ingredientes de 1ª

qualidade, deve ser mista de carne de aves, suína e bovina, não apresentar mais de 2% de

amido na sua composição, de consistência firme, cor homogênea de tom róseo

avermelhado, odor característico, aromatização e condimentação natural. O produto deverá

ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto

deverá ser de material plástico transparente adequado a embalagem de alimentos; inócuo,

fechado hermeticamente (a vácuo), que garanta a integridade do produto, não deve

apresentar quaisquer adulterações na sua composição ou sensorial, sem contaminações de

ordem física, química ou biológica, sem a presença de manchas azuladas, esverdeadas ou

roxas, sem limosidade, nem sinal de congelamento e descongelamento. Na embalagem

deve constar o lote, data de fabricação e validade, ingredientes, tabela nutricional.

Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária.

Lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.

Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos

anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: doce. Ausência de

sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g (quatrocentos gramas).  A embalagem

secundária deverá ser caixa de papelão reforçada pesando 8kg, adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primári

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 10.931,08

11/01/2023 18:55:19:205 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 10.931,08

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.580,58

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:27:40:768 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 48.000,00

10/01/2023 16:07:20:847 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 48.600,00

09/01/2023 16:54:18:717 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 48.637,50

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 48.637,50

11/01/2023 17:20:26:566 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 48.637,50

12/01/2023 02:01:59:183 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 48.637,50

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:35:26:882 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 23.262,00

12/01/2023 10:35:06:345 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 23.700,00

12/01/2023 10:41:12:299 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 29.200,00

12/01/2023 10:40:19:429 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 29.299,99
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Lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias

estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor: Branco amarelado. Sabor e odor:

agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo saco

aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro no órgão competente. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo 10kg, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No

rótulo da emb

Lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico

transparente e selado. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento

recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao

transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu

período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a

existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem

secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou

inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da

embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e

indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do produto, inclusive a marca; 2. N

12/01/2023 10:33:52:139 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 29.400,00

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 30.064,65

11/01/2023 10:59:40:420 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 30.064,65

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 59.617,25

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:40:50:638 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 95.000,00

12/01/2023 10:40:37:314 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 97.000,00

12/01/2023 10:46:14:224 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 105.300,00

12/01/2023 10:45:47:345 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 105.360,00

12/01/2023 10:45:48:181 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 110.699,99

12/01/2023 10:38:45:648 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 112.000,00

12/01/2023 10:38:30:592 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 119.400,00

05/01/2023 17:04:28:291 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 123.932,25

09/01/2023 17:29:35:334 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 123.932,25

11/01/2023 10:59:40:420 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 123.932,25

10/01/2023 17:15:49:410 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 174.107,25
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Lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa,

isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.

Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de

80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo

plástico resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A

embalagem secundária deverá ser papel reforçado contendo 10kg, adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou det

Lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado, constituído de grãos inteiros, isento de

sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, terrosos, e detritos animais. Aspecto grão

longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:41:06:545 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 70.000,00

12/01/2023 10:40:12:312 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 72.500,00

12/01/2023 10:42:08:222 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 74.800,00

12/01/2023 10:41:13:920 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 74.896,00

12/01/2023 10:38:10:467 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 78.000,00

12/01/2023 10:39:17:171 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 78.500,00

05/01/2023 17:05:59:314 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 89.875,20

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 89.875,20

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 89.875,20

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 89.875,20

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 183.495,20

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:46:45:062 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 19.566,00

12/01/2023 10:46:17:886 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 19.900,00

12/01/2023 10:47:12:748 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 22.450,00

12/01/2023 10:42:08:780 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 22.500,00

12/01/2023 10:42:48:403 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 23.000,00

12/01/2023 10:42:33:912 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS  R$ 24.900,00

12/01/2023 10:43:14:043 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 26.000,00

05/01/2023 17:05:59:314 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 41.394,10

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 41.394,10

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 41.394,10

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 94.634,10
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líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri

Lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com

teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras

variedades e espécies. Aspecto: grão, cor característica, odor e sabor próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do

produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequadas ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu

Lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser obtido de tomates maduros e sãos, e

limpos por processo tecnológico adequado. Características organolépticas - Aspecto: massa

homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:41:30:145 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 56.000,00

12/01/2023 10:44:57:014 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 56.350,00

12/01/2023 10:43:48:083 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 56.399,99

12/01/2023 10:41:20:416 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 56.400,00

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 57.293,39

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 57.293,39

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 113.742,16

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:50:13:589 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 58.944,00

12/01/2023 10:49:50:773 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 59.372,00

12/01/2023 10:50:33:335 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 74.950,00

12/01/2023 10:49:21:508 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 75.000,00

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 78.126,93

12/01/2023 02:03:33:000 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 78.126,93

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 106.634,15
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validade na data de entrega A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica

hermeticamente fechada e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de

340 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 24

sachês adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à con

Lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser refinado, obtido através de processo de

extração e refino. Características organolépticas - Aspecto: límpido e isento de impurezas a

25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega A embalagem primária do produto deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, contendo 20 garrafas, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada

e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão con

Lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos.

A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo,

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:50:28:076 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 17.000,00

12/01/2023 10:52:22:489 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 17.900,00

12/01/2023 10:53:13:472 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 18.350,00

12/01/2023 10:50:12:300 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.400,00

12/01/2023 10:50:00:513 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 18.500,00

09/01/2023 17:32:06:218 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 23.234,70

11/01/2023 11:01:47:563 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 23.234,70

10/01/2023 17:18:24:087 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 69.137,40

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:49:54:556 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 33.000,00

09/01/2023 17:00:29:134 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 33.563,70

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 33.563,70

11/01/2023 17:23:42:854 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 33.563,70

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 33.563,70

10/01/2023 17:19:50:666 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 42.105,00
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cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será

permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos

e carne mecanicamente separada. - Cor: vermelho escuro opaco, característico de produtos

congelados. - Odor e sabor: característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é

de 15%. Não será permitida a adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água

permitido na composição do produto será de 3%. A carne moída deverá ser embalada

imediatamente após a moagem, devendo cada tubete ser de plástico resistente e adequado

para o produto. Cada tubete peso de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de

papelão reforçada, adequada ao empilhamen

Lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, sem

manchas e parasitas. Características sensoriais: Textura, cor, sabor, e odor característicos.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega O produto deverá ser

envasado com materiais previamente aprovados, adequados às condições de

processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção durante o transporte e todo o

período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco plástico transparente,

atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto

e marca/procedência

Lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,

descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido e apresentar-

se de forma íntegra e submerso em óleo comestível. O produto deve ser acondicionado em

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:56:03:992 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 169.000,00

12/01/2023 10:55:30:295 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 170.000,00

12/01/2023 10:55:45:223 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 181.250,00

12/01/2023 10:54:23:994 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 181.300,00

12/01/2023 10:53:56:888 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 183.500,00

12/01/2023 10:53:24:129 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 200.000,00

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 436.153,19

11/01/2023 11:03:36:099 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 436.153,19

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 10:53:07:132 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 189.900,00

12/01/2023 10:52:49:883 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 190.000,00

12/01/2023 10:58:15:331 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 217.000,00

12/01/2023 10:56:34:385 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 219.950,00

12/01/2023 10:54:05:759 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 223.500,00

12/01/2023 10:53:40:230 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 267.000,00

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 282.604,48

11/01/2023 11:03:36:099 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 282.604,48
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recipiente metálico, envernizado internamente, hermeticamente fechado e esterilizado,

sendo estável à temperatura ambiente. Registro em órgão competente. Aspecto, cor, sabor

e odor próprios. Consistência/Textura própria (não poderá apresentar-se amolecida, flácida,

dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna vertebral e/ou espinha, devem ser de

consistência friável). A embalagem primária do produto deverá ser latas de folhas de

flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, inviolável, com o mesmo formato.

Não deverão apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,

ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do produto. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

Lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça inteira, livre de gordura aparente, sem osso e

livre de substâncias estranhas que sejam impróprias para o consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Produto fresco, entregar

congelado em pacotes próprios para alimentos. Rótulo/etiqueta especificando, nome do

produto, peso, marca/ procedência e data que foi processada. Obrigatório ser produto com

registro de inspeção sanitária e ser transportada em veículo refrigerado.

Lote (36) - Pão - Apresentar cor, sabor e textura típicos. Isento de qualquer tipo de

contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor nem aparência de queimado, sua

confecção deve respeitar as boas práticas de produção de alimentos. Deve ser entregue em

sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para alimentos, contendo data da

fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as especificações técnicas da

RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá entregar diretamente nas

unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24 horas

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 11:01:03:225 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 45.685,00

12/01/2023 11:08:40:079 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 45.950,00

12/01/2023 11:00:31:641 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 46.000,00

12/01/2023 11:05:49:494 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 50.150,00

12/01/2023 11:01:35:505 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 50.250,00

09/01/2023 17:34:11:236 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 52.107,40

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 52.107,40

10/01/2023 17:19:50:666 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 104.214,80

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 11:01:43:993 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 194.000,00

12/01/2023 11:01:48:028 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 194.500,00

12/01/2023 11:08:22:794 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 194.950,00

12/01/2023 11:01:21:587 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME  R$ 195.000,00

12/01/2023 11:01:07:351 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 197.500,00

09/01/2023 09:05:04:828 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 218.087,16

12/01/2023 02:05:10:515 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 218.097,16

24/01/2023 Página 38 de 94



    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e

açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas, lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as

vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo menos 30% das necessidades diárias, e os

minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em sachês de 400g Textura fina e homogênea.

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto:

identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de

fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.

Lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola, consistência firme, cristalizado, sabores variados,

contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso

líquido, tabletes de 30 gramas, acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e

pacotes de 1 kg.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 12/01/2023, às 09:37:14 horas, no lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 11:02:28:994 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 25.000,00

12/01/2023 11:01:54:973 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA  R$ 28.600,00

12/01/2023 11:11:29:030 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 29.500,00

12/01/2023 11:08:33:129 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 29.575,00

09/01/2023 17:36:04:860 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 32.276,30

11/01/2023 17:25:14:103 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.276,30

11/01/2023 18:08:32:753 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  R$ 32.276,30

10/01/2023 17:25:10:148 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 41.037,01

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2023 11:02:16:090 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
ALIMENTOS DE  R$ 38.500,00

09/01/2023 17:02:08:340 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS  R$ 39.245,25

09/01/2023 17:36:04:860 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS  R$ 39.245,25

11/01/2023 17:25:14:103 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 39.245,25
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próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:00 horas, no lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:26:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:26:10 horas, no lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser
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dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:26:10 horas, no lote (1) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

69.565,65.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:55:19 horas, no lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme

sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da em -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:40:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:06 horas, no lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme

sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:
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Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da em -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:31:35 horas, no lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme

sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da em -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:31:35 horas, no lote (2) - Leite em pó. Aspecto: Pó uniforme

sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a
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integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da em -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS

DE com o valor R$ 284.994,00.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:24:34 horas, no lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:13 horas, no lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/01/2023, às 09:31:45 horas, no lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:31:45 horas, no lote (3) - Macarrão, odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

com o valor R$ 205.729,95.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:31:46 horas, no lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-

cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela,

odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel

reforçado contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada
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com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e / -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

18/01/2023, às 10:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:19 horas, no lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-

cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela,

odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel

reforçado contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e / -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023,

às 09:31:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:31:52 horas, no lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-

cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela,

odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel

reforçado contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e / -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer
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técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:31:52 horas, no lote (4) - Fubá -Farinha de milho flocada pré-

cozida, obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela,

odor e sabor próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega.

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel

reforçado contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e / -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor

R$ 58.297,80.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:29:38 horas, no lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:40:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:25 horas, no lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada
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contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:32:02 horas, no lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:32:02 horas, no lote (5) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e
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/ ou deteri -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

160.063,07.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:07:07 horas, no lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:40:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:31 horas, no lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:32:15 horas, no lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

24/01/2023 Página 48 de 94



característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:32:15 horas, no lote (6) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

com o valor R$ 176.841,50.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:44:33 horas, no lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar

isento de fermentações, matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais.

Características organolépticas: Aspecto: granulado; Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e
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será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:36 horas, no lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar

isento de fermentações, matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais.

Características organolépticas: Aspecto: granulado; Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023,

às 09:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:32:28 horas, no lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar

isento de fermentações, matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais.

Características organolépticas: Aspecto: granulado; Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 24/01/2023, às 09:32:28 horas, no lote (7) - Açúcar cristal granulado deverá estar

isento de fermentações, matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais.

Características organolépticas: Aspecto: granulado; Cor: branca; Odor: próprio; Sabor: doce.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem

deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as

embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à

contaminação e -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

12.481,80.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:51:23 horas, no lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser

preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou

rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal.

Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor: alaranjada. - Odor: característico. -

Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A

embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar princip -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:40:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:41 horas, no lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser

preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou

rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal.

Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor: alaranjada. - Odor: característico. -

Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A

embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada
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com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar princip -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:33:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:02 horas, no lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser

preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou

rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal.

Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor: alaranjada. - Odor: característico. -

Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A

embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar princip -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:02 horas, no lote (8) - Colorífico -O calorífico deverá ser

preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou

rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal.

Características organolépticas- Aspecto: pó fino. - Cor: alaranjada. - Odor: característico. -

Sabor: próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A

embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica e resistente. Cada embalagem

deverá apresentar peso líquido de 100 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, contendo 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada

com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração.  No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar princip -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE
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ALIMENTOS DE com o valor R$ 18.560,00.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:49:47 horas, no lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à cont -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:40:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:47 horas, no lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à cont -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:33:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:10 horas, no lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada
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embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à cont -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:10 horas, no lote (9) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à cont -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com

o valor R$ 47.602,80.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:55:00 horas, no lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:40:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:40:52 horas, no lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:35 horas, no lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:33:35 horas, no lote (10) - Óleo -O óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto
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deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão constar -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

com o valor R$ 98.886,60.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:14:14 horas, no lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:15 horas, no lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao
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empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023,

às 09:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:21 horas, no lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:21 horas, no lote (11) - Carne Moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

487.597,32.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:37:52 horas, no lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:
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Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:41:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:22 horas, no lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:32 horas, no lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as

amostras, e que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:32 horas, no lote (12) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco
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plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 569.374,71.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:13:22 horas, no lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela

fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao vinagre não poderá ser adicionado caramelo.

Cor, odor e sabor característicos. Deve estar isento de sujidades e outras impurezas

capazes de provocar alterações do alimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 12 unidades

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto durante todo o seu período de validade.  Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e inde -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:41:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:28 horas, no lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela

fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao vinagre não poderá ser adicionado caramelo.

Cor, odor e sabor característicos. Deve estar isento de sujidades e outras impurezas

capazes de provocar alterações do alimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 12 unidades

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto durante todo o seu período de validade.  Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e inde -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/01/2023, às 09:34:43 horas, no lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela

fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao vinagre não poderá ser adicionado caramelo.

Cor, odor e sabor característicos. Deve estar isento de sujidades e outras impurezas

capazes de provocar alterações do alimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 12 unidades

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto durante todo o seu período de validade.  Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e inde -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:43 horas, no lote (13) - Vinagre de álcool obtido pela

fermentação acética de líquidos alcoólicos. Ao vinagre não poderá ser adicionado caramelo.

Cor, odor e sabor característicos. Deve estar isento de sujidades e outras impurezas

capazes de provocar alterações do alimento. O produto deverá ter mínimo de 80% de

validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica

transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 500 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 12 unidades

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto durante todo o seu período de validade.  Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e inde -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 9.740,16.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:05:46 horas, no lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado

adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo 1.Aspecto: cristais com granulação uniforme,

própria à respectiva classificação, não devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor:

branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser

igual ou superior a 20mg por quilograma do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo

por quilograma do produto, conforme regulamentação do Ministério da Saúde. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Embalagem primária: O material

empregado no acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as suas
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características, com resistência suficiente ao manuseio, adotado sistema automático e

inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua contaminação e/ou alteração posterior, com

peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser saco plástico

transparente, contendo 30kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empres -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:41:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:34 horas, no lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado

adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo 1.Aspecto: cristais com granulação uniforme,

própria à respectiva classificação, não devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor:

branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser

igual ou superior a 20mg por quilograma do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo

por quilograma do produto, conforme regulamentação do Ministério da Saúde. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Embalagem primária: O material

empregado no acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as suas

características, com resistência suficiente ao manuseio, adotado sistema automático e

inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua contaminação e/ou alteração posterior, com

peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser saco plástico

transparente, contendo 30kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empres -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:51 horas, no lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado

adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo 1.Aspecto: cristais com granulação uniforme,

própria à respectiva classificação, não devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor:

branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser

igual ou superior a 20mg por quilograma do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo

por quilograma do produto, conforme regulamentação do Ministério da Saúde. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Embalagem primária: O material

empregado no acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as suas

características, com resistência suficiente ao manuseio, adotado sistema automático e

inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua contaminação e/ou alteração posterior, com

peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser saco plástico

transparente, contendo 30kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empres -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista
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aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:51 horas, no lote (14) - Sal- Cloreto de sódio cristalizado

adicionado obrigatoriamente de iodo. Tipo 1.Aspecto: cristais com granulação uniforme,

própria à respectiva classificação, não devendo estar pegajoso ou empedrado. - Cor:

branco. - Odor e sabor: inodoro e sabor salino-salgado próprio. O teor de iodo deverá ser

igual ou superior a 20mg por quilograma do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo

por quilograma do produto, conforme regulamentação do Ministério da Saúde. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Embalagem primária: O material

empregado no acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as suas

características, com resistência suficiente ao manuseio, adotado sistema automático e

inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua contaminação e/ou alteração posterior, com

peso líquido de 01 kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser saco plástico

transparente, contendo 30kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empres -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 4.686,60.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:16:23 horas, no lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser

proveniente de grãos torrados procedentes de espécimens vegetais genuínos, sãos e

limpos. Características organolépticas:  Aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; Cor:

variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro

Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica resistente ou aluminizada,

própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 250 grs.

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão, contendo 20 unidades adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Ser -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:41:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:39 horas, no lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser

proveniente de grãos torrados procedentes de espécimens vegetais genuínos, sãos e

limpos. Características organolépticas:  Aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; Cor:

variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro

Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica resistente ou aluminizada,
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própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 250 grs.

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão, contendo 20 unidades adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Ser -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:59 horas, no lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser

proveniente de grãos torrados procedentes de espécimens vegetais genuínos, sãos e

limpos. Características organolépticas:  Aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; Cor:

variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro

Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica resistente ou aluminizada,

própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 250 grs.

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão, contendo 20 unidades adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Ser -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:34:59 horas, no lote (15) - Café -O café torrado em pó deve ser

proveniente de grãos torrados procedentes de espécimens vegetais genuínos, sãos e

limpos. Características organolépticas:  Aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; Cor:

variando de acordo com o processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro

Sabor e Odor: próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega.  A embalagem primária do produto deverá ser plástica resistente ou aluminizada,

própria para conter alimentos. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 250 grs.

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão, contendo 20 unidades adequado ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da
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embalagem secundária. Ser -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

com o valor R$ 16.493,40.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:23:34 horas, no lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com

sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter

mínimo de -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:41:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:44 horas, no lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com

sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter

mínimo de -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:16 horas, no lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com

sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.
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O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter

mínimo de -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:16 horas, no lote (16) - Sardinha -Produto elaborado com

sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter

mínimo de -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

136.691,04.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:23:54 horas, no lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser

de boa qualidade, sem sal e sem adição de condimento, A embalagem primária do produto

deverá ser do tipo plástica transparente, resistente com 200g Características organolépticas:

Cor e sabor próprios; Odor: característico. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, adequada ao empilhamento recomendado e lacrada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:41:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:41:59 horas, no lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser

de boa qualidade, sem sal e sem adição de condimento, A embalagem primária do produto

24/01/2023 Página 65 de 94



deverá ser do tipo plástica transparente, resistente com 200g Características organolépticas:

Cor e sabor próprios; Odor: característico. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, adequada ao empilhamento recomendado e lacrada. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:35:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:26 horas, no lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser

de boa qualidade, sem sal e sem adição de condimento, A embalagem primária do produto

deverá ser do tipo plástica transparente, resistente com 200g Características organolépticas:

Cor e sabor próprios; Odor: característico. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, adequada ao empilhamento recomendado e lacrada. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer técnico da nutricionista da

prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:26 horas, no lote (17) - Alho em pasta -O produto deve ser

de boa qualidade, sem sal e sem adição de condimento, A embalagem primária do produto

deverá ser do tipo plástica transparente, resistente com 200g Características organolépticas:

Cor e sabor próprios; Odor: característico. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada, adequada ao empilhamento recomendado e lacrada. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E

TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$ 13.984,25.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:32:41 horas, no lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:42:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:42:16 horas, no lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi
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processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:36 horas, no lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:35:36 horas, no lote (18) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com

o valor R$ 398.890,50.

 

    No dia 12/01/2023, às 08:41:37 horas, no lote (19) - Pão Apresentar cor, sabor e textura

típicos. Isento de qualquer tipo de contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor

nem aparência de queimado, sua confecção deve respeitar as boas práticas de produção de

alimentos. Deve ser entregue em sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para

alimentos, contendo data da fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as

especificações técnicas da RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá

entregar diretamente nas unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24

horas -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Cancelado tendo em vista especificação do item incompleta.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:27:10 horas, no lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo
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menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:42:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:42:25 horas, no lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:37:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:37:55 horas, no lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:37:55 horas, no lote (20) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo
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de 80% de validade na data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 61.456,71.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:33:57 horas, no lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:42:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:42:46 horas, no lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:38:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:38:29 horas, no lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer técnico da nutricionista da

prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:38:29 horas, no lote (21) - Doce de fruta -Doce, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISALPE

DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$ 114.998,88.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:34:28 horas, no lote (22) - Aveia em flocos finos: produto

resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g

conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de

fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples, fonte de ferro, magnésio, zinco,
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vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D, com cor, aroma e sabor característicos,

sem quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deverá constar os

ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade, e número do lote. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Unidade de 165g (caixa ou

sachê). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:42:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:42:51 horas, no lote (22) - Aveia em flocos finos: produto

resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g

conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de

fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples, fonte de ferro, magnésio, zinco,

vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D, com cor, aroma e sabor característicos,

sem quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deverá constar os

ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade, e número do lote. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Unidade de 165g (caixa ou

sachê). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:38:41 horas, no lote (22) - Aveia em flocos finos: produto

resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g

conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de

fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples, fonte de ferro, magnésio, zinco,

vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D, com cor, aroma e sabor característicos,

sem quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deverá constar os

ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade, e número do lote. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Unidade de 165g (caixa ou

sachê). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:38:41 horas, no lote (22) - Aveia em flocos finos: produto

resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g

conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de

fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples, fonte de ferro, magnésio, zinco,

vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D, com cor, aroma e sabor característicos,

sem quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deverá constar os
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ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade, e número do lote. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. Unidade de 165g (caixa ou

sachê). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

7.895,51.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:37:45 horas, no lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade

média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade, deve ser mista de carne de aves,

suína e bovina, não apresentar mais de 2% de amido na sua composição, de consistência

firme, cor homogênea de tom róseo avermelhado, odor característico, aromatização e

condimentação natural. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser de material plástico transparente

adequado a embalagem de alimentos; inócuo, fechado hermeticamente (a vácuo), que

garanta a integridade do produto, não deve apresentar quaisquer adulterações na sua

composição ou sensorial, sem contaminações de ordem física, química ou biológica, sem a

presença de manchas azuladas, esverdeadas ou roxas, sem limosidade, nem sinal de

congelamento e descongelamento. Na embalagem deve constar o lote, data de fabricação e

validade, ingredientes, tabela nutricional. Obrigatório ser produto com registro de inspeção

sanitária. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:42:56 horas, no lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade

média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade, deve ser mista de carne de aves,

suína e bovina, não apresentar mais de 2% de amido na sua composição, de consistência

firme, cor homogênea de tom róseo avermelhado, odor característico, aromatização e

condimentação natural. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser de material plástico transparente

adequado a embalagem de alimentos; inócuo, fechado hermeticamente (a vácuo), que

garanta a integridade do produto, não deve apresentar quaisquer adulterações na sua

composição ou sensorial, sem contaminações de ordem física, química ou biológica, sem a

presença de manchas azuladas, esverdeadas ou roxas, sem limosidade, nem sinal de

congelamento e descongelamento. Na embalagem deve constar o lote, data de fabricação e

validade, ingredientes, tabela nutricional. Obrigatório ser produto com registro de inspeção

sanitária. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/01/2023, às 09:39:07 horas, no lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade

média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade, deve ser mista de carne de aves,

suína e bovina, não apresentar mais de 2% de amido na sua composição, de consistência

firme, cor homogênea de tom róseo avermelhado, odor característico, aromatização e

condimentação natural. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser de material plástico transparente

adequado a embalagem de alimentos; inócuo, fechado hermeticamente (a vácuo), que

garanta a integridade do produto, não deve apresentar quaisquer adulterações na sua

composição ou sensorial, sem contaminações de ordem física, química ou biológica, sem a

presença de manchas azuladas, esverdeadas ou roxas, sem limosidade, nem sinal de

congelamento e descongelamento. Na embalagem deve constar o lote, data de fabricação e

validade, ingredientes, tabela nutricional. Obrigatório ser produto com registro de inspeção

sanitária. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:07 horas, no lote (23) - SALSICHA HOT DOG, unidade

média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade, deve ser mista de carne de aves,

suína e bovina, não apresentar mais de 2% de amido na sua composição, de consistência

firme, cor homogênea de tom róseo avermelhado, odor característico, aromatização e

condimentação natural. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de

entrega. A embalagem primária do produto deverá ser de material plástico transparente

adequado a embalagem de alimentos; inócuo, fechado hermeticamente (a vácuo), que

garanta a integridade do produto, não deve apresentar quaisquer adulterações na sua

composição ou sensorial, sem contaminações de ordem física, química ou biológica, sem a

presença de manchas azuladas, esverdeadas ou roxas, sem limosidade, nem sinal de

congelamento e descongelamento. Na embalagem deve constar o lote, data de fabricação e

validade, ingredientes, tabela nutricional. Obrigatório ser produto com registro de inspeção

sanitária. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

47.937,12.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:45:11 horas, no lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada
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pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:43:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:01 horas, no lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:21 horas, no lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de
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recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:21 horas, no lote (24) - Biscoito doce tipo Maria, fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar

em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,

de caracteres organolépticos anormais. Aspecto: massa torrada. Cor: própria. Cheiro:

próprio. Sabor: doce. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ter

mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária do produto deverá

ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 400 g

(quatrocentos gramas).  A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada

pesando 8kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome

da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primári -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

23.188,55.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:50:23 horas, no lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem

grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da emb -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:43:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:07 horas, no lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem

grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo
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10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da emb -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:39:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:29 horas, no lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem

grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da emb -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:29 horas, no lote (25) - Leite em pó -specto: Pó uniforme sem

grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis Cor:

Branco amarelado. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo saco aluminizado de 200 g hermeticamente fechada. Registro

no órgão competente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada contendo

10kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da

empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

24/01/2023 Página 75 de 94



/ ou deterioração. No rótulo da emb -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 94.998,00.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:45:23 horas, no lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. N -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:43:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:13 horas, no lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. N -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:40 horas, no lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá
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apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. N -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:40 horas, no lote (26) - Macarrão -odor e sabor: próprios. O

produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser saco plástico transparente e selado. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser plástica

reforçada,com 10kg adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar

principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 1. Identificação do

produto, inclusive a marca; 2. N -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS

DE com o valor R$ 68.576,65.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:50:18 horas, no lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida,

obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não

pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel reforçado

contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será
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recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou det -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:43:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:18 horas, no lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida,

obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não

pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel reforçado

contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou det -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:39:54 horas, no lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida,

obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não

pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel reforçado

contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou det -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 24/01/2023, às 09:39:54 horas, no lote (27) - Farinha de milho flocada pré-cozida,

obtida a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não

pode estar úmida, fermentada ou rançosa.  Aspecto característico, cor amarela, odor e sabor

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástico resistente. Cada embalagem deverá

apresentar peso líquido de 500 grs. A embalagem secundária deverá ser papel reforçado

contendo 10kg, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou det -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

19.432,60.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:48:46 horas, no lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:23 horas, no lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser
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dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:02 horas, no lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:02 horas, no lote (28) - "Arroz parboilizado tipo I, beneficiado,

constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas,

terrosos, e detritos animais. Aspecto grão longo fino, cor, odor e sabor: próprios.

O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega. A embalagem primária

do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso

líquido de 01 Kg (um quilo). A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada

contendo 30kg, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o

nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser

dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens

primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será

recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e

/ ou deteri -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

53.351,83.
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    No dia 12/01/2023, às 10:59:21 horas, no lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:28 horas, no lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:08 horas, no lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A
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embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:08 horas, no lote (29) - Feijão carioca tipo I, in natura, novo,

constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de

material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Aspecto: grão, cor

característica, odor e sabor próprios. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na

data de entrega. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente,

resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 01 Kg (um quilo). A

embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, contendo 30kg, adequadas ao

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a

danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não

permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da

embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem

defeituosa ou inadequada, qu -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

com o valor R$ 58.943,50.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:59:26 horas, no lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à con -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No
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dia 18/01/2023, às 10:43:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:33 horas, no lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à con -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:18 horas, no lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem

primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à con -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:18 horas, no lote (30) - Molho de tomate -O produto deve ser

obtido de tomates maduros e sãos, e limpos por processo tecnológico adequado.

Características organolépticas - Aspecto: massa homogênea - Cor: vermelha � Odor e sabor:

próprio. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem
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primária do produto deverá ser do tipo plástica hermeticamente fechada e resistente. Cada

embalagem deverá apresentar peso líquido de 340 grs. A embalagem secundária deverá ser

caixa de papelão reforçada, contendo 24 sachês adequada ao empilhamento recomendado,

lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e

armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de

validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à con -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com

o valor R$ 15.867,60.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:59:31 horas, no lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão con -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:43:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:49 horas, no lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão con -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
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da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:35 horas, no lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão con -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:35 horas, no lote (31) - Óleo de soja óleo de soja deve ser

refinado, obtido através de processo de extração e refino. Características organolépticas -

Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC � Cor, odor e sabor: próprios. O produto

deverá ter mínimo de 80% de validade na data de entrega A embalagem primária do produto

deverá ser garrafa Pet. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 900 ml. A

embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, contendo 20 garrafas,

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do

produto. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de

espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que

exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. No rótulo da embalagem primária e

secundária deverão con -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com

o valor R$ 32.962,20.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:01:12 horas, no lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,
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tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023,

às 10:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:43:56 horas, no lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023,

às 09:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:42 horas, no lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo
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cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer

técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:42 horas, no lote (32) - Carne moída,  congelada obtida de

massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar

isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses,

tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir

de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. - Cor:

vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. - Odor e sabor:

característicos, ausência de ranço. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade na data

de entrega O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. Não será permitida a

adição de aditivos ao produto. O limite máximo de Água permitido na composição do produto

será de 3%. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo

cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete peso de 500

grs. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao

empilhamen -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

162.536,22.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:01:18 horas, no lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:44:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:44:02 horas, no lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco
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plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:49 horas, no lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as

amostras, e que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:49 horas, no lote (33) - Filé de Peito de Frango, congelado,

não temperado, de primeira qualidade, sem manchas e parasitas. Características sensoriais:

Textura, cor, sabor, e odor característicos. O produto deverá ter mínimo de 80% de validade

na data de entrega O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados,

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção

durante o transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco

plástico transparente, atóxico, com peso 1kg. Devidamente selada, com especificação de

peso, validade, produto e marca/procedência -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 189.791,57.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:11:53 horas, no lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado

com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do
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produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às

10:44:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:44:07 horas, no lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado

com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às

09:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:40:55 horas, no lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado

com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer técnico da

nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 24/01/2023, às 09:40:55 horas, no lote (34) - Sardinha em óleo -Produto elaborado

com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas, livres de nadadeiras. O

produto deverá ser cozido e apresentar-se de forma íntegra e submerso em óleo comestível.

O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado internamente,

hermeticamente fechado e esterilizado, sendo estável à temperatura ambiente. Registro em

órgão competente. Aspecto, cor, sabor e odor próprios. Consistência/Textura própria (não

poderá apresentar-se amolecida, flácida, dura ou fibrosa. Caso o produto contenha a coluna

vertebral e/ou espinha, devem ser de consistência friável). A embalagem primária do produto

deverá ser latas de folhas de flandres, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas,

inviolável, com o mesmo formato. Não deverão apresentar estufamento, vazamento,

corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alterações do

produto. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 125g. O produto deverá ter m

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$

45.563,68.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:11:57 horas, no lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 18/01/2023, às 10:44:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:44:12 horas, no lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

24/01/2023, às 09:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:05 horas, no lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
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organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:05 horas, no lote (35) - Carne bovina, Tipo acém, peça

inteira, livre de gordura aparente, sem osso e livre de substâncias estranhas que sejam

impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas). Produto fresco, entregar congelado em pacotes próprios para alimentos.

Rótulo/etiqueta especificando, nome do produto, peso, marca/ procedência e data que foi

processada. Obrigatório ser produto com registro de inspeção sanitária e ser transportada

em veículo refrigerado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com

o valor R$ 190.437,35.

 

    No dia 12/01/2023, às 08:41:53 horas, no lote (36) - Pão - Apresentar cor, sabor e textura

típicos. Isento de qualquer tipo de contaminação ou adulteração, não deve apresentar sabor

nem aparência de queimado, sua confecção deve respeitar as boas práticas de produção de

alimentos. Deve ser entregue em sacos plásticos transparentes atóxicos próprios para

alimentos, contendo data da fabricação, validade e dados do fornecedor. Deve atender as

especificações técnicas da RDC nº 90, de 18 de Outubro de 2000. O fornecedor deverá

entregar diretamente nas unidades escolares e garantir o prazo de validade mínimo de 24

horas -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Cancelado tendo em vista especificação do item incompleta.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:14:07 horas, no lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:44:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 18/01/2023, às 10:44:18 horas, no lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:41:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:18 horas, no lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

aprovação em parecer técnico da nutricionista da prefeitura quanto as amostras, e que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:18 horas, no lote (37) - Achocolatado em pó instantâneo.

Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e açúcar, minerais, maltodextrina, vitaminas,

lecitina de soja e aromatizante. Deve conter as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 em pelo

menos 30% das necessidades diárias, e os minerais cálcio e ferro. Deve ser embalado em

sachês de 400g Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. O produto deverá ter mínimo

de 80% de validade na data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE

ALIMENTOS DE com o valor R$ 20.485,57.

 

    No dia 12/01/2023, às 11:11:47 horas, no lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/01/2023, às 10:44:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2023, às 10:44:23 horas, no lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/01/2023, às 09:41:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:26 horas, no lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista aprovação em parecer técnico da nutricionista da

prefeitura quanto as amostras, e que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:41:26 horas, no lote (38) - Doce de fruta, tipo mariola,

consistência firme, cristalizado, sabores variados, contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, tabletes de 30 gramas,

acondicionadas em embalagem plástica individual atóxica e pacotes de 1 kg. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISALPE

DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE com o valor R$ 38.338,74.

 

    No dia 10/01/2023, às 08:42:03 horas, a autoridade competente da licitação - CARMELO

SOUZA SILVA - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O motivo

da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 24/01/2023, às 09:43:21 horas, a autoridade competente da licitação - CARMELO

SOUZA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO
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Pregoeiro da disputa

 

CARMELO SOUZA SILVA

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
32.859.799/0001-62 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

01.838.723/0001-27 BRF S.A.

14.671.775/0001-01 CLAUDIVAN JOSE BASTOS DA SILVA ME

18.309.569/0001-07 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA DE ALIMENTOS DE

24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

33.174.960/0001-27 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI

19.097.521/0001-37 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS

39.379.675/0001-29 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS

20.693.777/0001-96 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

32.653.386/0001-27 MAC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI

29.446.528/0001-70 POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

21.693.051/0001-16 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA

19.450.370/0001-59 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

39.862.043/0001-11 SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

30.911.924/0001-00 TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.159.635/0001-97 TRANSROCA COMERCIAL LTDA

45.277.978/0001-33 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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