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PRXGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N'093/20I7-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos três dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , o Município de ITAITUBA, com sede na , nos
termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das dernais
normas legais aplicáveis, em face da classihcação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços no 093/2017-SRP, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo siáo os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certamev supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender a demanda do
Assistência Social do Município de Itaituba pelo prazo de l2 meses

Fundo Municipal de

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, rém qr" caiba reõurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiario do

_, registro, a preferência de fomecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabívéis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE Rf,GISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração pública
Municipal que não tenha participado do ceÍame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
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fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para

que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de

classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTRXGA

rz O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão oconer de acordo com as especificações

contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do
,)-
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Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações ,l
r' 1'

CLÁUSULAQUINTA-DOPAGAMENTO TT

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompaúados da fatura (nota fiscal),

discriminada de acordo com a nota de empeúo, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e

encamiúada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem

bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao

FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente à condições exigidas na

contratação, cujos resultados serão impressos ejuntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito

existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não teúa
conconido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela

contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fomecimento,

mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM=IxNxVP

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela peÍinente a ser paga;

TX : percentual da Taxa anual : 67o
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

v I = (TX/100) _ l=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura,

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÔBS NN FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

{

O fomecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que

a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 093i2017-SRP, a

Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fomecedoras as seguintes

sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1'/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10%o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oÍicialmente;

III - multa de 10"/o (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução
parcial ou total do contrato.

ITOD. TRANS.\TTÂZONICA, IO'RTIA ANEXO AO GINÀSIO }IUN.
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Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "lII", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alóm da perda desta,

:- responderá a empresa fomecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadasüo de fomecedores da

entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei no

8.66611993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fomecedor, visando à negociação para redução de

- preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fomecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fomecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fomecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. / Wy)§
ROD. 'I'RANSAi\IAZONICA, I(]'RUr\ ANEXO AO GINASIO IIÍTJN.
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtengão da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇOBS OB RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante
designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
v entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respeciivas notas fiscaisl Ny

^t/
Parágralb Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: , .*ry'"

ry
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fomecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

. A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

o Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de

ROD. TR,\NSÀI\ÍAZONICA. I()'RUA ANEXO AO CINASIO ]VIUN.
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- caÍacterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

. Automaticâmente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fomecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fomecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

cLÁusuLA DECTMA PRTMETRA - DA AUToRTzAç^o PARA AeulsrÇÃo E EMrssÃo nas
ORDENS DE COMPRA

rz As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parci
será igualmente autorizada peio órgão requisitante. ^rr"
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSOES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fomecer, quando solicitados,
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de aÍé 25o/o (vinte e cinco
por cento) de acordo com o § 1o do art. 65, da Lei n'8.666193.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e
na razáo dos respectivos limites de fomecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Atâ poderá ser total ou parcial, a critério
da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4o do artigo l5 da Lei n" 8.666/93.

cl-ÁusULA DECTMA TBRCERA - DOS PRBÇOS E ITENS DE FORNECTMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de l2 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES Do F.ORNECEDOR

A empresa fomecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contÍato, sem prejuízo
das deconentes das normas, dos anexos e dz nattrlez.a da atividade. n ,^
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, alóm das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a
efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Dehnitivo;

Parágrafo Segundo: Acompaúar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n' 093/2017-SRP e a proposta da
rz empresa classiÍicada em l'lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis nos 8.666/93 e 10.52012002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemuúas que também o subscrevem.

ITAITUBA-PA, 15 de Janeiro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cNPJ(MF) 16.775.433/000r-59

CONTRATANTE

JONAI,DO P. RODRIGUES EIRELI-ME
C.N.P.J. n" 26.541 .19410001-26

CONTRATADO

^l I( JJJturct
F DE A L|MA COlifpR-CrO EIVARTEDADE - ME

c.N.P.J./ 23.554 .852/000 I -26
CONTRATADO

y'
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ITAITUBA, com exclusão de
qualquer outro.

»rv

T*

@rp



Estado do PaÍá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de ltaituba

EPP
C.N.P.J. n" 05.298.8 1 7/000 1 -0 1

CONTRATADO

6tlw ,út 6,tutno'
C

. S. DE SOUSA.ME
.J. n" 24.51 7. 128/0001-95
CONTRATADO

^ --!-Jd Coarht
GUIAR DA SILVA

N.P.J. n" 05.998.286/0001-60
CONTRATADO

o
C.N.P.J. n' 27.47 1.406/0001 -09

CONTRATADO

ROD. TR{NSÀNIAZONICÂ, IO^RUA ÀNEXO AO GINASIO NlUN.
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ITAITUBA e as
Empresas cqjos preços estão a seguir registrados , em face à realizagão da licitação na modalidade PREGÃO N"
093/201 7-SRP.

EEptesar JONÀLDO P. RODRIGUES

PÀ, rêp.êsêntada nêstê ato pê1o S!(a).

EIFILÍ-ME; C.N.p.J. n. 26 .541.194 /O0Ot-26, êsrãbetêcidâ à rlav sêxta ,331-À, ErpREsrÀ,

rrEv DEscRrÇEo/EspEcrFÍcÀÇôEs
OOO12 LEITE CONDENSÀDO - MArCA

\,ONÀ!DO PIR.EIRÀ RODRIGUES, C.P.A

UNIDÀDE
PIRÀCÀNJUBÀ

n" 023.3L2.512-AO, R.c. no 703212? SSp pÀ

4,950.00 4.t70

euÀNrtDÀDE loR t NrrÁRro
2!7.40 5,7 90

vÀLoR 10rÀr
1 .256, 4 3

0001!

00 018

00019

Leltê êôndênsado - Espêcificação :Produto !êsulrantê da
dêsid.atação 4 condiçóes p.ópfia5 do feitê adicionado
dê aÇúcar ê lâctose coÀ capacidâde para 395E;
rcBOCOLÀTÀDO E1!,. ó - Marca.: !,À!ÀtÀ pÀcolE
ÀCEoCorÀTÀDo EM Pó,Àl.ieênto achoêolataato pó
instantânêo ênliquêcido coro witâEinas, fêlro e zinco.
Ingr€dientês: açúca!, cacau @ pó, úaltod.êrtriná, sal,
nistura clê witalnas ê ninerai§. aronâ a.tificiar €
aulsificanLê. EnibâLaEêE pliDária êro sàêo ptástico a
poliêtilêno, têEossolctado, coe capaciaLad€ pa.a 4OOg;
ERVIITHÀ - Ma!ca.: OUERO LÀTÀ
Eryi1ha - d Lata, procturo ê@ €eilha§ p.êwj,arent€
debulhâdas, ênwazadas ê p.é-co2idas d liquidos dê
cobêrtura ap.opfiada/ subnêtidâ a t>locêsso têcnoLógico
adequado antês ou dêpois h€!$ôt1ca@ntê fêêhado, À
e!üalage en lata rêêravaclâ e êsrêrilizada dê 2OOg,
êônt€ndo oE dados dc idêntificação ê piocêdência,
info@çõês nutriclonais, núúêro do lotê, alãra d€
vafidadê, qua!€ictadê cto produro. validadÊ e.inina dê 06
nêses palrir cla atâta de enLrêga.
MILIIO VERDE - Ma!ca.: QUERO LÀtÀ
"!4i1ho vêrdê - milho vêEdê á lata, produto prêpârado
c@ ulho, previenre atêburhado, ênwazada/ p.é-cozicto§
tnêlsaE d liqui.Ios d€ cobertula âpropliadà subnêtida a
plocêsso toênológico adêquâdo anrês dêpoi§
hem€lic&entê fêchado. À ênbalaq@ dêverá contê!
êxlelnmênlê os dados cLâ idêntificaçào ê p.ocêdênciâ,
1nfô.nações nutlicionais, núnêlos clo lotê, data dê
validade, quanlidâd€ do ploduto. pEoduto. O p.oduto
devêrá apresentar walicladâ nínina dê 06 (seis) nâsêB a
palti. dâ data .Lê êntrega na unidadê .êquisitantê.
aEbalag@ d Latâ c.avada ê êstêrilizaalâ de 2OOg.'
ELOCOS DE ÀRROZ FLOCÀDÀ 5O0c - Marca.: NUTRMDÀ PÀCOTE
Flócos dê arroz ftocada 5009. - Espêcj.ficaçãor plo<rúto
oblido pela Eoag@ do q.ão dê arroz dê 1 . qualidade,
dêvêndo se! fablicadâs a pa.ri! de natá.iâs p.inas sãÊ
e liopas isênCas dê têrEa € parasito§, ploÀ.rto coryosÊo
ctê 100t dê ar.oz flocacto, branco, livle de rs_ictãdê.
Eíbalagêe de po1ieti"l6no r!ânspa!€ntê o.iqinaf da
fáb.1ca, côú capacictactê para 5OOg;
ELOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - Mâ!câ.: NUAÀMDÀ pÀCOtE
FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO PCT C/ sOOG
MILHO PÀXÀ CàN,]ICA - r''â.CA.I SINIú PÀCO'1rE
MMIO PÀXÀ CÀNJICÀ.c.upo nistu.ada, subgrupo
dêspelicutada, classê branca, tipo 2. EEbaIagê&: sâco
plástico llanspârêntê, têEossoldado, coe pêso Líquicro
de 500s.
MÀCÀ!.RÀO TIPO ESPÀG1JÊÍE - !íâ.CA.: PÀUUSTÀ PÀCOIE
úacâlrào tipo ê§paguetê - Êspêcificaçãor À bas€ dê
fa.irha, con ovos. Énbalaqên com no nínj.ro 5OO g, co
da.los de lctentificaçào do p.oduto, Mrca do fab.icanrê,
prazo cle valicLadê/ pêso líquido € de acordô con a
RêsofuÇão ÊDC 93/2000 - Ànvisa.
EXfRÀrO DE tgÀíÀÍÊ. - Mâ!ca.: PRII,oR CÀIXÀ
EXÍRÀIO DE TOMÀTE CÀIXÀ 19OG
FÀRINHÀ DE TÀP1OCÀ - Marca.: RÉclOtiÀL OUILO
EÀlINllÀ DE TÀIIOCÀ, produto obtido dos proêêssos de
raIâ! € torla. â nandioca. Eina, secâ, blanca,
oapêcifica pala ni.ngau, isêDta ctê úâtólia rêffoea,
fungo5 ou pa.asitâs € fivEê dê sj.dadê ê fragm€ntos
estlanhos. Enbalaga priná.iâ: p1ásticos
tlansparentes de Ikg. EEbalagêÀ sêgutrdalia: sacos de

4,560.00

2,?50.00

1,440

2 ,93O

6.?10,40

8. 112,50

2,067.OO

2,080.00

3,027.00

2,450

2,350

2,850

2,AaO

20.641,s0

5.064,15

4.888,00

4.626,95

29.495 ,20
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0002 3 11,873.00

2 ,931 .00

74?.00

Ár-

00026

00030

ROD, TRJT,NSATIAZONICA, IO'Rt]A AN!]XO AO GINÂSIO ÍUN.
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00041

óLEO DE SO.'À - MA!Câ.: SOYÀ GÀRRÀTÀ
óLEO DE sOJÀ. Insrêdiêntês: óIêo de sojâ .€finado ê
aotiô:idãótê. ÀetEcto de liguido wiscoeo. Eúbalàg@:
flasco d polietilêno terêftalato (PEt) atê capacidadê
900e.L Tipo 1, coE ta$pa vêaladã;
ÁGUÀ IGNERÀ! SEM GÁS 3oO!.ú - Merca.: NOVÀ ÀcUÀ PÀCOÍE
ÁGUÀ MINERÀ! SEM GÁS 3OOI'ú PÀCOIS C/24 UNIDÀDES
LIIÍE DE COCO . À'ã.Câ.: SO COCO GÀRRÀFÀ
IEM DE COCO. Ingredientêa: Lêit€ de
dêsângoEdurado, paEtêu.izado € horogênêizado,
consêryetês. êstâ.bilizantês â âêidulantes. EebâIag@:
galrafas dê p1áÊtico tàDpa ve.Lada ê contêúdo
Liquido dê 200n1;
MILIIO pÀaÀ pIPOCÀ PCI 50OC - Mârca.: IOCÀNTINS pÀCOTE

MÍLI'O PÀRÀ PIPOCÀ PCI sOOG
FÀRINIIÀ DE ROSCÀ - !íàtca.: !íÀRIZÀ PÀCOTE
EÀRINHÀ DE ROSCÀ (1KC)
CHOCO!ÀTÉ GRÀNúIÀDO - Marca.: VISCONaI PÀCOÍE
CIIOCOIÀTE GR.ANUIÀDO PÀCOTE COM 15OG
(nIÀ PÀSSÀ - lrãrca.: GOIÀS PÀCOTE
uvÀ-PÀssÀ Pcl co[,Í 200G
CORDUBÀ IIIDROGENIZÀDÀ 500G - Ma.ca.: DOI{À BENTÀ PÀCOTE
GORDURÀ VEGE}ÀL IIDROCENIZÀDÀ CO" sOOG
MÀS§À PRONTÀ PÀ,F,A BOIO - Mârca., SOL PÀCOIE
líÀ§SÀ PRONTÀ PÀ.RÀ BOLO SÀAOÂ VÀRfÀDO PÀCOIÊ COÀil {50G
IDLHO !ÀDÊIiÀ - úarca.: GOIÀS FRÀSCO
MOLIIO Ài,qDÉIRÀ 34OG
I'rOIrIlO DE tOlr\TE - Ma!ca.: PRMOR CÀlXÀ
IDLSO DE IOMÀIE, produto contênclo toúâtêr saf ê açúca.,
consêryant€s, adicionàclo ou não dê especiarias.
Eabaragd .ló tipo caixâ, coú capaci<lad€ paxa 2609;
GOIÀBÀDÀ - Mâ!ca.: PÀIMEROM !,ÀTÀ
Goiabada - Espêcificação: À natürê2a do produto, aE
instruÇõê§ pa.a p.êpâro, êoq>oaiÇão cêntêaieãI. À dâta
de fabricaçào ê a walida.Lê. O .êgist.o do ó.9ào
coePotênte devê êonsta! eribalagêo ou rólulo
Eliba1ag6 dê 500 g.anãs.
LEI!E DESNÀTÀDO - Màrca.: PIRÀCÀlilJUBÀ LÀTÀ
LErÍÉ DÊSNÀtÀDO COaí 400G
oLEO DE ![LAO - Marcâ.: SOYÀ !.BÀSCO

2,900.00

1,300.00

21.990

?,900

63.7?1.00

10.270,00

6,140.00 3,990

4,990

4 1250

9,650

4, 950

6,100

6,s00

24.494 !60
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00042

00043

00049

00059

00060

00062

00065

oo012

00075

2.157.00

47.00

357.00

263.00

550.00

630.00

70.00

180.00

2 ,150

7,190

14,000

9,500

20,300

4,950

8,190

2 ,95O

5.931,?5

625,53

5.134,00

2.tl98.50

11.165,00

3.118,50

573,30

531,00

99?.00 4.9?5,03

B .32',1 ,95

4.123,35

10.656,70

00082

00084

00085

1,4 60, O0

365.00

1.2r6.00

13,490

9,450

3,950

19.695,40

3. a49,25

4.5O3,20

000 90

v 000 93

000 95

00096

OLEO DE MIL'IO qOOML

BÀNÀIIÀ PRÀÍÀ - }'âTCA.: F,EGIONÀI, OOII,O
PBÀTÀ, dâ 1' quâIidadêi graúdas, @ penca, frutos coú
60 â ?0t de naturação, unifômês no gÍâu
háxiBo de evoluÇào leanho, â.oeâ e sabor da
êspéêtê, sêm fêrinêôtos ou defê1tos, fimêa ê coB
brilho. Etrüalagar êaixas pIásticas cortr câpacidâde pa.a
até 20L9.
EÀTÀIÀ LÀVÀDÀ - Marca.: IGLESÀ QUIIO
Balata lâvada - EspêcificaÇão: Àplesêntando qlau dê
naturação lal quê tho p€@ita supoEta. a Énipulação, o
t!ân8porle ê a conseryação êá condiÇóes adêquadas para
o consúo. con au6ênêia de sujidadês, parasitoâ ê
laryas, de acoldo coD a RêsoluÇão 12l?a da CNNPÀ.
ÀBÀCÀIE - Marca.: SEÀBÀ oUILO
ÀaÀcÀTE. Fruto d€ t@nho extra ÀÀ. coú carac!êri.sticas
lntegras e dê pliDêira quali.tadê. lj.&po. colotaÇâo
unifomê, apresêntancto grau de úaturaÇão no êstado ,,d€
vez" (para ãúãdurêce!) gue Ihê pêtuitã 6upo.ta! a
franipulâçào e o transportê. Nãô dewê aprêsênla.
quãisgue! Iêsôês dê oriEên fisica, mêcânica
biôlógrca. E!üa1a9ú: caixas ptásticas.
MÀMÀO - Mâ!ca.: REGIONÀL QUILO
!íÀMÃO, fEuto de túanho nádio, êoD caractê.isticas
ÍoLêglas ê dê priE€j.ra qualidacLê, Liryo, coloração
úniforÍre, ap!êsentan.to qrau de naturaÇão no êstado t'de
vêz' (pâra âeadu.ecêr) quê lhê pêri.ta suporrar á
úaripulação ê o t.anspoÍtê. Nào dêwê apÍêsêntar
quaisquer lesõês clê orisq física, eêcânica
bioróqrca, Eíibâ1âgês: caixas pIásticas.
PEPINO - Mâfca,: REGIONÀL QUII,OpEpINO, fruto dê tãmanho hédio, con calacte.i-sticas
tntêgras Ê dê pri.nêira qualida.tê, Iiepo/ coloraÇáo
unifome, produto sêIêcionado êonsisLentê ao toque e
isento clê paites aassadas, Enbalagê(: sacoLas tipo

BÀÍÀTÀ DOCE - Marca.: REGIONÀL oUILO
Batata docê - Tubérculo no êslado io írâtura, gênuínas,
5ãs, de p.ihêi.a qualidade, lawado êscovado,

6,897.00

863.00

833.00

1,747.00

6 93. 00
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LlÀrÀ coMERcIo E VÀRrEDÀDE - ME; C.N.P..,. n" 23.554.852/0001-25, êstabêlecrala à ÀVENIDÀ SÀO JO§E, BEúÀ

3518-5449, rêp.êsêntaala nêstê âto pelo s!(a). Ex,ÀNCIsco DE ÀGUIÀÀ r,Il{À, C.P.F. no 338.811.702-00,

I TEM
00001

DEscRrÇÃo/EspEcrsrcÀÇôEs uNrDÀDE
CÀ!.E EM PO - Mâ!ca.: oulo tapájos PÀCOTE
CÀ.FÉ In,{ PO, pó d€ cafê tor.âdo € Eoído, coe seto da
ÀAIC - EebalagÉu p1ásticâ ou aluinizaala tipo àIEofada
de _2509;
ÀÇUCÀÀ - Marca.: doce alia OUIL
Àçuca! - Especificação: Sacarosê obtialã â parti. do
caldo dê êaa-de-açúca! (sacchara officj.Dara L.).
Ctistal, blanco, asp€cto gEanuloso, fino a Ãé.ho,
isênto dê aâtólia têfrosa, livr. de aiclade
f.agúêntos êstrânhos. Àêondicionâdo @ êrbálaga dê
po1iell1eno, lr&sparêntê origiÀa1 do fab.icaot€, coD
cápâcldadê pa.â 01 kq;
TEITE EM Ú INTEGRÀL - Mâ!ca.: itafac pÀCOtE
I,]ÊIÍÉ ÉM ú TNiEGRÀ!. Ingiedientês I l€ite fluido
integEal. Àspêctos: co. b.ance ã@relaala, pó uniforüê,
honogênêo ê fino. Diluição sêúêlhànt€ ao leite no
€stado llquido/ não lançoso. EEbalag@ d pacoles
alulnlrados, hêmêtic@ntê re<Lados, coa peso liquido
dê 2009;
FÀRÍNIIÀ DE TRIGO C/IERMENTO - !4arca.: eirê1la QUILO
EÀRINllÀ DE TRIGO: IngEedi€nteE: farinhà dê Eligo
enEiquêeida coD fêffo ê ácido fólico, §â1. E!úalagêd
p1áslica tipo lêltosa coa capácidade para 1 kg-
LEM EM PO IUSAÀIíTÀNEO - Marcâ.: nj.Írho IÀtÀ
,"Er!E EM pó rNsrÀNTÂNEo tÀTÀ coM 4oos
BISCOiTO liPO CREÀM CRÀC!@R - !rarca.: t.igolino pÀCOTE

BISCOItO SÀI,QÀDO CRÊÀM CÀÀCKER. Ingr€dlenl€s: fa.inh6
cIê triso enEiquêcida coD fêrrô ê ácido fóIico/ ótêo
vê9ê8a1, êxtlato dê eâltê, ênido dê Dil,ho, 3o!o de
l.itê e.ô pó, açúcar, sa1, duLsificetê, fêmêntos
quiBlcos,aronatizantes.SÀBOR MÀNfEIGÀ. Dupla
erüalagd priná.ia dê poliêtileno, cô6 cBpacidade pala
4009 ê tu.bêtês individuâis de 100q;
À\aEIÀ INTEGRÀL EM ÊLOCOS FINO - Ma!ca.: nutrilon CÀIxÀ
ÀVEIÀ TNTEGRÀL EM FLOCOS F]NOS LTÀ DÉ 5OOG
FÀÂINEÀ DE IíÀNDIOCÀ ÀIÀRELÀ - Mâ.ca.: legional oUIIp
Produto obtido dos p.ocêssos .Lê ralar ê tor.a. a
nandioca. Fina, sêcâ, ãÉre]a, 1sênta dê natóÍia
teEosa, fungos ou parasitas â lj,vrê de úidadê ê
fraqeênlos esrlanhos. EnibalagêÍn p!ieá.ia:
plásticos transpalentês d6 1k9. &Dbalager sêgunctâriâ:
saêos de fib.a.
RE.RIGERÀNTE - Mâtca.: Bchin PÀcoTE
RêfÍig€rântê - tEpectficaÇão: Rêfrigêrante âltificial
§abôÉês uva, 1a!anja, g!à!aná ê coca, eh F.asco 2
Iilros tipo peL, contêndo cacla pacôte 06 unj,dadês.
Elabolado coú á9uâ qasoificada, açúcar, süco natu.al,
acidufantêE,cons€rvâdo.,corantes ârtifiêiars,
tart.azina e aloc sintéti.co aEtificial. ContéD
calolia/ êarboidrato e sódio, Rêflige.ante Fa.bricacto nô
Bràsi1. Bêbida não alcoóIica.
aÀAINÉÀ DE rRIGO S/FEBMENIO - Marcâ.: ei!êl1a OUILO
"Fa.inba de lrlgo s/ fêmênto - Especifj.cação:
E&ba1agâr êontêndo 01 Kg, con dados dê idêntif,icáçào do

OUÀNTIDÀ!E
11, 100.00

!â!oR uNrriRro
5,680

VÀ],OR IOTÀ!
63.048,00

00108

00110

00002

00003

00006

000 35

00011

00016

00024

00032

coLoEaÇão unifomê, isênlos dê Bujialã<leg, insêtos,
pa.asitas, ladas ê corpos êstrânàoÊ adêEidos à cascâ.
Não d€v€ apresenEar quàiaquêr Iêsôêá de origs fisica,
mêcáôrcà ou brolósrcâ. Podendo se! olgánicô.
!íÀÀÀctJÁ - !ràrca.: REGToNÀL ourl
ÀÍÀRÀC'.r.rÁ - Fluto de tenho Lnrpo, de p.j-neiEa e
âcondi.cionado de fo!@ à Êvita. danos fi,sicos,
intêgros, Àãduro, âprêsêntando g.au dê oãtulação ta1
quê the pemita suportâ! â nanipulagão, o t.ansporte ê
â consê.vâção @ condiçõês adêquaclâs para
Àúsência .Lê parasitas, sujidades, Iatuas ê corpog
esllanhos aderictos à cascâ. Podêlrdo Be. oEgânico.
CÀS!ÀNHÀ DO BRÀSI! - Maaca.: REGIONÀ, OUILO
CÀSTÀNIIÀ DO BÊÀSIL

IIOD. TRÁNSA]TÍAZONI(],{, I{)'RT]A ANEXO AO CINASIO MUN.

720.00

2,93s.00

13,4 90

3,130

9,712,8O

10.947.55

933.00

127 .AO

16,197.00

1, 910.00

796.00

3,541 . 00

45,690

4,170

36.369,24

10,450 9. 74 9 ,85

56,900 7 .226,30

vÀloR Ío"Àr R§ 331 .286, 99

2,AAa {6.647,36

4,190 44.625,43

4,S90 9.339,90
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00087

0009r

00094

00103

00104

00112

produlo,EEca do fâ.b.icântê/ prazo de walidadê e pêso
líquldo, dê acô.clo côrô ã Porta.ia 35{/98 - Àlvisa ê
9ottatía 74/94 do M§/SNVS. "
BISCOITO DOCE - Mâ.câ.: lriEoliDo PÀCOTE
BISCOITO DocE, do tipo rosquiÍthâ, !ía!ia ou nâisêôâ, no
6ã.boE Iêitê, coco ou chocolate, obtido pela Eisrura atÊ
farinha(s)/ dido{s) ê fácu]â(s) ourros
inErêdiêntês, s!àú€ticto§ a p.ocêssos dê ânâssa@nto ê
cocÇão, fêtuentados ou bão. O biscoito ctêwêrá 5e!
fâlricado a pa.ti. .lê eatólias priMs sã6 ê lipas,
sêrão !êjêitados bi.scoitos nâI cozi.los, quei.@dos, não
Podêndo ap.esêntar eÍcesso dê dureza
al,.esentar quêbradiço. Dupla e&ba]ag@ plihália cüê
pol,iêtilênô/ con capâcidadê para 40OqÍ ,
BISCOITO TIPO MÀISEtilÀ - Mârca.: t.iqolino PÀCOIE
Biscoiro t1pô úaisênâ - EspecificaÇão: Eúbalag€n coD
einiro dê 4009, con dados de idêntificação do pEoduto,
malca do fa.bricânte, p.azo a!ê validãdê, peso llquido ê
dê acordo coE a RêsoluÇão 12178.1ã CoBissão Nacional dê
No!ros ê Padrõês 9arâ À1ia€ntos - CNNPÀ.
CEREÀI PÀXÀ ÀTIMENTÀÇÂO INFÀNIIL COI?I TRIGO , MILHO PÀCOTE
E ÀRROZ - Marca.: nutriLon
CEREÀT PÀFÀ ÀTIMENTÀÇÀO IN!.ÀNTII, CCM TRIGO i MILHO E
ÀRROZ, farinha .lê t.igo, a.roz e Dilhor açúcar, êxtlato
dê nalt€, sáis Einêlias, vitâninas. Eübalag@: pacôtâ
tipo sachê côú pêso dê 2309.
NESION - Mârca,: EuLrifon PÀCOÍE
NESTON - pEodlto dilácêo extraido da6 l>sltês aá!êas
coiêstiwêis doÊ veq€taj.s (s@êntes ê êtc), ênliquecido
coh vitainas e sais dinêlais, êa êúbalag8 p.óp!la,
bed€cendo à 1ê9i6laÇão sanitá.iâ vig€ntê, contêndo
ploêedência ê valicladê. Eubalag@ sachê dê 4009
CEBOIÀ EM CÀBEÇÀ - Màrca.: rêgional QUILO
cêbola m cabeçe - Espêcificaçào: Branca, bulbo dê
tànanho Dédio, cod caracteristicas integÍâs e dê
prineira qualidacLê; isêntoB dê suji.Ladês, in5€tos,
Pâlasitas, laryas ê corpos êst.aâhos âderidos à casca.
Não dêvê apresêntar quai8que. lêsôês dê o.ige! fisica,
úecâôica ou bioLóqica.
CENOUBÀ - Marca. r .êgionaL OUILO
CENOUR:À. Râiz caraêtelistica, êxtra ,lÀ, intêgro e dê
priaêira qualidac!ê, frêsco dê colheita recêntê, ItÍlPor
coloração lnifomê, âprêsenlando gEau de maturação taL
quô thê p€d!!a suportar a ranipulação ê o tianspoltê.
Elba1aq4: sacolas lipo Írêdê",
MÀCN<IIRÀ REGIONÀIJ - MâEca.: rêgiona1 OUM
"Macâxeira Eegional - Espêcificâção: ÀprêEenLaodo glau
de oatulaÇão tal quê the pe@ita suportat
manipulação, otraosportê ê a consêlvâçâo en condiçõê§
adequadas para con ausência de sujidades,
palasitos e fatras/ dê acordo coa a Rêsotução 12l?8 da

BETERRÀBÀ - Ma.ca.: rêqional QUILO
ÊÊÍERRÀBÀ. Raíz caractêristice, êxtEa ÀÀ, intêglo ê dê
pli@ira quali.tadê, frêsêo de colhelta rêcântê, tinpo,
colôraçáo unifomer ap!êsêítando giâu de nâturação tal
quo lhe pêrita süporlar a @nipufaÇão ê o traôsportê.
Eebatagd: sacolâ§ lipo u.€d€n.
REPOI,HO BRÀNCO - !ra.ca.. rêgional ourr,o
"RePolho branco - Espêcificação: Àpresêntando grau de
elulaÇão Eâf quê Lh€ peaita suportâ! a Enipulaçâo, o
transportê ê a consêtração êÍn condiçõe8 actequadâg para
o consuo. Com âusência de §ujidâdês, parasitos
êIatuas, d€ acoldo coú a Rêsoluçào 12178 dâ CN\pÀ,
POLPÀ DE I-RUTÀ - Ma!ca.: sopolpa oUM
POLPÀ DE FRUTÀ , aá.borês waliado8, pastêu.izada,
conEê1ada, s4 adição de coràntes alti.flciais
aditivos guiúicos, Êabo! caEactêristiêo ê âgfadávê].
Isênta de: vestj.gio dê clêscongeldênto . Àcondiclonãda
4 êhbalâEêE tlanspa!êntê. pêso liquido d€ 01 kq,
contêndo na eobalagá a idêntificação do pioduto
confome 1êgisfação. validadê nlnj.Ea cLê 12 (dozê)
nêsês, a conrar da dârà dê enLlegâ.

2,333.00

2,385.00

1,330.00

4,340

4 ,310

7,100

7,8 90

10.279 ,35

9.443,00

10.493,70

3,083.00 3,980 12.27O,34

4,€20.00 4/750 22.495,00

5,291 .OO 3,500 18.539,50

4,850 10.548,75

4,663.00 5,980 27 .AA4 ,14

1,000.00 13,950 13.950,00

VÀIOR ÍOTÀl, R§ 48t,696,27

§EIDERLEY !mÀ EpP; c.N-P.J- no 05.298.817/ooo1-01, êstatelecicta à Eua êstanditau brilhantê s/n,

IiOD. TIIANSAMAZONICA, IO'RTJA ANEXO AO GINASIO [ÍUN.
t/

DE

Fls.-

EtrII>.esá: CC|TERCIÀI
CENTRO,

*é,

1,330.00

2,175.00
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Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeiturâ Municipâl de Itaitubâ

PÀ, rêprosentada nê§t6 ato p.ro sr(a). ÀRYÀNE DE ÀNDRADE srLvÀ, c.p.F. no 874.103.462-72, R.ê. no 436?A13 SSp

00005

00008

DESc.RrçÂo,/EspÉCTFICÀçôEs UNIDÀDE
ÀiÍÀRGÀAINÀ COMUM DE sOOG - Mâ.CA.: IIÀRGÀÂETT PO!E
!.,ÀRGÀRINÀ CO}íUM DE sOOG
TEMPERO COMPLITO . !tAÍêA.: TQCÀNTINS POTE
IEMPERO COÀ4PLEÍO. Ingrodiêntes: à1ho/ salr coêntror
piôênta do rêino. lou.o/ coDj.Dho, piúêntâ, cúrcutoa.
Etlba1agên êrn os (Potiôsti!êno) con tdp. € vecraÇão
alrj.ôizádai coú pê§o 1Íquido dê 3009;
COLORÀO EM Ió - Ma!câ. r RECIONÀrJ PÀCOIE
Colorau eil I>ó - EspêcifiêaÇão: condi@ntô .Lê êoE
awêdÊLhada a basê de u ou úai6 êspéciês wêgêrai§,
sendo wa dêIas cálactêllsticas : pó fino.
Enbatagêe: saco pláetico t.ânspareírr€, rêmos eoldado,
cón caPacidadê Pâ.â 25oG
CREME DE IEITE - !4a.ca.. CCGL CÀrXÀ
CREME DE LEIIE . Ingledi êntê s : êEgc de l,êitê, leitê êd
pó dêsnatado, êspêssan!€ ê êstabiti.zerêi ül]r ê 17t <re
goldúra, E8ba]agd tipo Iêt.a Pak coú peso líquido de
200q.
PRÊPÀRO SóLIDO P/ÀEIRESCO ÀRTIFICÍÀ! - tíã!cà.: ERr CÀIXÀ
sco
PREPÀÀO §óLIDO P/REEA:êSCO ÀRAIEICIÀ! SÀBOR VÀRI,Illjo CJ<
C/15 UN]DÀDES DE 30 GRÀI'Àg.
COCO RÀIÀDO - Màrca.: §O CC|CO PÀCOTE
COCO RÀ[ÀDO. hgrêdient€a: coêo !âIado. açúcar, saL,

'rectaô!ês ê consêflântês. reor dê lipidlo nj.nino ctê
30$ e saca.osê a.Iiciônacla dê úáxiEo 3Ot. ún.ido ê
adoçado. EÍ'bal,aEd p}ásticâ terÍnôssol,dà<La coto pêEo dê
1009.
Àdoçanle drêtético ]íqutdo .Lê 100ef - Ma!câ.: MÀRÀ IBÀSCO
IÀ
Àdoçantê diêtálico 1íquido clê 1OOul - Espêcificação:
Ing.êdiêntes, Àgua, so.bitol, êclulêo.etes artif,iclais I

CiclaMEo dê sódio, e sacaEina sóalicâ, coD6eBànrês I

Ácj.do bênzótco, nêtilparbeno..Porção d€ O,O3Z nt = 1
gota, .va1or Énê.sético: 0,007tcaL = 0,03kJ,rNão conré!
quanticladê significàtiva dê carboid!âto§, pÍotêinag,
goÍduràs totaisi go.du.as saturadâs. golctura rrans,
fibEa alinêntar e sóatio ErbBlag@ ctê 1OOEj..
OVO DE GÀlINllÀ. - MâEca.: RECIONÀI/ BÀNDEJÀ
OVO DE GÀ']NEÀ BÀNDE,fÀ CCÀí 30 UND
VINÀCRE - Mã!ca.: l'íÀIÀ1À GÀRRÀFÀ
VINÀGRE DE iÁrc@!, Inqrediêntês r fêrneÀtâclo acético
álcool, ásua potáwêI, conEepàntêâ, êon aêidêz votárif
4,0$. EEbalagêú ês ga.rafas d€ pvo (poLiclo!êto de
vlnIIa), coe capacrctadê pala 750m1,
ÀZEITE DE DENDE - !rarca.: MÀxÀtÀ GÀRRÀFÀ
ÀZErfE DE DENDE . Ingrediêtrtes: azêitê dê dendê (óleo de
páIna b.uro). sêÍo consêwantês. E!üalagar: gâr.afas dê
plástico côD !ar@a wêalâ.iâ ê eontêúdo liquido dê 2OOú1.
PIRúIITO PCT C/1Kc - Mârca,. FLORESÍÀ! PÀCOTE

2,236.OO

2,385.00

1?,190

2,090

38. 4 36, 84

4.984,65

QUÀNTIDÀDE
4,1?3.00

vÀloR lr§I1áÂro
4,880

VÀI,OR TOTÀI
20.364 ,24

00009

0002I

00029

00034

1,701.00

2,160.00

182. O0

{58.00

2,163.0O

325.00

7.00

19,563.00

5,0a0.00

3,190

3,100

2 ,9AO

!7 ,44O

3,910

3,940

3,940

9,900

9,a00

5.426,19

6.696,00

542,36

7 .947 ,52

1O.803,33

1.280,50

4.006,98

193.673,70

191.?17,40

21.539,20

00040

00044

0004 5

0004 6

0003?

00050

0 00s1

PIÀ('LIT! PCT C/1KG
FERMENTO EM Pó BIOLCIGICO P/ PÃO . MêTCA.: FLEISCTTM
Àlnr
FERMENIO EM Ú BrOIOCTCO p/ pÀO CCü, (sOOG)
ÀYEIXÀ EM CÀLDÀ 400G - Mârca.: OLE
ÀnEIXÀ B't CÀI,DÀ 400C
Chocofatê c, bâE.a (1 kg) - !ra.ca.: MrX

600.00

1,087.00

293.00

8?0.00

t9,563.00

4.900

23,000

8,000

9,20O

4.800,00

10.000,a0

2.607,10

20.010,00
Chocolate @ bã.ia blanco, p.êto, @io âúâ!9o ê aâ.go
( 1 ).sl
PÀO IIPO HOÍ-DOC - !!arca.: REGIONÀL OUIL
PÀO TIPO qOI- DOC, ploduto obticto pê1a cocção, @
condiçôês têcnologiceentê aclêquâdas, dê
!€menta.Ia, p.êpalada coÀ fa.inha dê tiigo ê ou out.as
falinhas qu€ êon!ênhe naturalúent. protêínas
foraadoEas dê glúten ou adicionadas das eê§@s e água,
podên<lo conte! outros i.g.€dientês. pêso dê 70g,
PÃO ERÀNCÊS - rrâ.ca.: REGTONÀrr Ql]rlo
PÂo ÍlPO ERÀNcÊs, p.oduto obtiaro pela cocção, @
condiçôês têcnologicdentê actêquadãs, dê
fe@ntada, prêpa.a.tã coe fa.inha dê t!19o â ou outras
farinhâB quê contenha naturalnente plo!êÍnas
folcdoras de glúton ou adicioÍrâdas.ras íôês@s e água,
pôdêndo conÊê! outros ingredieDtês. pêso ninimo de 5Og.
SUCO EM GÀRRÀ:FÀ - MàrCâ.: TOCÀNIÍN§ FRÀSCO
§uco d gaftafa (natu!a!) Baborês divêrsoE c/ sooot

ROD. TRANSAMAZONICÀ, IO'RUA ANEXO AO CINASIO MUN.
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Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitürâ Municipal de Itâitubâ

00053

00069

00070

EERMÊNTO EM ú - Ma.ca.: ROYÀ! CÀIXÀ
Femênlo biologico-pct coe 1009
COMTNCO EM PO - Me.ca,I REGIONÀI PÀcoIE
COMINI'O EM Pó PÀCOÍE COM 1OOG
PIMENTÀ DO REINO - !IA::CA.: REGIONÀ]L PÀCO:TE
Piaênta do leino - EspêcifiêaÇão: E!bá1ag@ coa 250 Kq,
con dados dê idêntlfi.caÇão do produto, tnârca .to
fablicanlê, clâta de fab.icâçào e prâ.o de walidacLê, dâ
acordo coe RêsoluÇâo t2l78 dâ OiNPÀ.
IFLHO DE SOJÀ SBOYU . MATCâ.: IIÀR]ATÀ FXÀSCO
Á9!â, sal refinado, 6oja, citho, âçúca! c.israI,
colantê caEeefo e consêfrador sorbato de potássio. NÀO
CONTÉM G!ÚTEN. o Àiclho.Lê soja é in<ricâ<ro no prêpalo de
p.atos tipicos da cozinha oriênlal, ctêsde o f.ango
radrêz ao t€panyac, passúdo pêIo§ LeE1l@s, pei*ês ê
gr.lhâdo5. FBÀSCO COú 150ML
TEMPERO COtlpLEÍO - SÀIORES VÀRIÀDOS - Marcã-: l'OCÀ pÀCoTE
N1IN5
ÍEMPERO COMPLÊI9, p!ôdutô p.€pa.ado à basê dâ alho,
sal, ê êspecialias. adigào de pirenta.Pacotâ
cle 609, contêndo L2 sachês dê 59.
SÀRDINAÀ EM LÀIÀ - Marcâ.: NÀ\..8 LÀTÀ
SÀRDINIIÀ EM LÀTÀ COM 25OG
GÀIÁO DE ÁqJÀ MTNÊRÀL 2OLT COMP',ETO . MATCA.: NO.\/À UNIDÀDE

GÀI,ÀO DE ÁGUÀ MINERÀL 2OtT coMpLElTo
BEBÍDÀ IÀCIEÀ FERMENTÀDÀ . MâTCA.: BÀTÀVO CÀRÍEI.À

2,460.00

300.00

97.00

3,200

3,440

9,7aO

9.152.00

1.032,00

914,18

000?7

00079

00080

000? 1

000r 6

00086

00092

00100

00106

1,420.00

974 .00

3,79O

29 ,9OO

5.341,80

29.!22,60

30 .00

839.00

900.00

1,180.00

3,312.0A

980.00

8?3.00

3,240 91 ,20

3,190 2.616,4!

5,740 5 . 166,00

25,000 29. 500,00

5.240 77 .669,2A

a,944

3,930 3.430,89

vÀI,oÀ To!À! Rs 553.891,17

9, 900 246.183,30

LÀSRO I.IGUEIRÀ DE MENDONCÀ,18, BEI,À

616.932-20, R.c. nô 4819348 SSP PÀ.

\IÀI.OB UNIIÁRIO
9,000

VÀIPR TOTÀI
29.217 ,OO

Bebida 1áctêa fêreênlactâ .lê polpa d€ f.utas - inEêgrêl
coe yogu.t ê polpa dê frutas, !€afliada - caÍrêIa coD 5
und (1009Í) 6009 â bedêja.
ÀI/HO - Ma!ca.: REGIONÀI QUM
À!qO. Bulbo êxt.â ÀÀ, intêgro ê atê pliÀêira quari"dadê,
lilrpo, colo!àçâo unifofuê. EÍobâlâgelo: sacolas tipo

ÍOTíÀIE - MAICA.: REGIONÀT, QUII'
TOI,ÍÀIE, E uto caract€r1atico, êxtra ÀÀ, iDtegÍo ê .tê
pliaei.la qualidadê/ frosêo dê êolhêita .êêêntê, liepo,
coloração unifome, apEêsêntaôdo glau dê Mtulaçào tsf
que thê pemita suportar a hânipul-açào ê o t!ánsportê.
Enbalasa: sacolâ§ pLásticag.
!íÀÇá NÀCIONÀT - Marca.: REGIONÀI, oUILo
À.rÀçÀ NÀcIoNÀL. E.uto de teãnho êxtra ÀÀ,
caracte.isticas iateglas ê .lo priú€ira qualialad€/
Iiúpo, coloração unifotue, aprêsêntando grau de
EâturaÇâo pala consuno inedialo e quê thê pêmitâ
§uporta! a hãnipulaçâo t!ânspo!!e, Não clêve
aprêsênta. quaisguer lesõês dê oÍig€ú fi€icâ, nÊcânica
ou biológica. E balâgêÍa: caixas plásticas.
MELÀO - !itá.cà.: RrGÍONr\r QUILO
'rMêlâo - Dê prinei!â qualidadê, con tânânho n6dio/ êm
qrau 4édio de eaclu.êciúêDto, s@ sinais dê :úãssados
@ 54 ruPturâs.,,

Eryresa: J. J. s. DE soUsÀ-ME; C.N.P.J. no 21.511.a28/ 0001-95, êstabelêcide à
vlstÀ/
Itaituba PÀ, .êp!êsentada nêatê ato p€Io SE(a). ^rOSE 'IÀIME SIIJVÀ DE SOUSÀ, C.P,F. nc 826

IfEM DESCRIÇÀO/ESPECIFICÀçôES UNIDÀDE QOÀNTIDÀDE
00113 CÀRNE aolaNÀ MOÍDÀ - Ma.ca.: ERIÀ!À eull.o 3,253.00

CÀANE BOVINÀ lOÍDÀ.Dêwêrá ter asp€cto fiúê, co!
vêmê1ho vivo, sêE €acu.ecio.nto ou tôanchas ê odor
ca.âctorís€ico. Entrêg!ê êÍn têÍlpê.atula dê até ?O C. À
elbalagd prieária cL.wêrá plástico
transparêrtô. id€trtificada coa rótulo i.Írdicando o tipo
dê cortê ê pêso. ,,iÀitê dê pêso poÍ slbalagd dêvêrá
s€. de 05 (cinco) guilos. CORTEA ÀCEITOS: acée,
p€scoço, pêixinho/ dú6cu1o, patinho, coxão Eo1e.

00114 CÀ.a,NE BOVrNÀ COM OSSO - !ârca.: ERtÀ.aÀ QUIIO 24,86?.00
CÀRNE BovINÀ COÀ1 OSSO.Deverá ter aspêcro fiBe, cor
vê.nêIho vivo. sê$ ê§cu.êcinento ou tnaôchas e odor
cãrâctêris€ico. Enlrêguê êe tqq)êlatura ctê até ?0 C. À
etDbalagee plieá.ia dêve.á plástico
tranaparentê, idêâtifiêada con rótulo j.Ddicanclo o ripo
de co.tê e p€so. ,,initê de p€Bo por êÍ0ba1a9d ctêvêrá
sê. de 05 (cinco) quilos. CORTES ÀCErrOS: êostêra,
cos!êIâ Bindinhar ponta ale agulhar chaolrâ.i.

ROD. TRANSAMAZONICÀ, IO'RUA ANEXO AO CINASÍO MT'N.
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itâituba

0 0115

00004

00007

00010

ooo22

00025

00031

00039

00041

0004?

00044

00054

827.00

3,850.00

L,2',t7.OO

245.00

333.00

1,350.00

I{OD. TRANSANIAZONICA. I()'RUA A\fXO AO GIIASIO }1TIN.

15,700 62.24!,90

VÀI.OR TOTÀI, RS 331 .742,20

1,100 1.96{,60

41 . 536 ,00

29.550,40

6,850 64.390,00

8,000 6.616,00

6/580 25.333,00

12,500 15.962,50

21,490 5.265,05

2L,490 ?.156,17

3,967.00

Ernpfêsa: S ÀGUIr\R DÀ grrivÀ; C,N.P.J. â.05,998,28610001-60. estabêIêcida à PÀSSÀGEÀ,

PÀ, rêp.êsêntada nestê ato lElo Sr(a). SIDNEY ÀqrIÀR DÀ SIL , C.F.F. n' 640.115,212-A1,

rrB{ DEscRrçÀo,/EspEcrErcÀÇôEs uNrDÀDE euÀNtrDÀDE

ÀNÍONIO DE OLrVEÍRÀ ,464, CENTRO,

R.G_ n. 1511758 PC PÀ.

vÀr.oR uNuÁRto vÀtpR torÀ!
4s.000 21.600,00LEIIÉ EM Pó MODIFICÀDO PÀ,RÀ RECEM NÀSCIDO - }.'A'CA. LÀÍÀ

: NÀN
Lêitê êú pó Àó.tificaaLô para .êcéE nâscido 4009. 10
sêúês!.ê - NÀN-Indicado nos caso§ de aIêlgia á protêiôa
do teitê dê vacâ,apalti. dos 0Á 6 nesê6 de vida,sd
corplosêtirento cto trato gas tri ntêstiÀal .

SÀI. REEINÀDO - MâTca.: SUPER§ÀI] OUILO
"Sal rêfj.naclo - Especificáção: Pala coDsuo do&éatico,
ênbalagêh, contân.to 01 \5, idêntificação do
p.oduto, Ba'ca do fâ.b.icantê, prazo dÊ waliclâdê € pêso
rj-quido- @roatuto dêvê.á tê! .êgiat.o no !4inistélio dÀ
Às.iêultu!â ê/ou Minislário ctâ Sâúdê. "
LIITE EM ú TRÀDICIONÀI, - Ma.ca.: NINSO I.ÀTÀ
LEITE EM Pó ?RÀDICIONÀ!, FORTIFICÀDO, EIIBÀLÀGENS EM
rÀ1À coi't 400e
ÀRROZ - Màrca.: tro RÀNCIIO QOII,O
À.roz: Espêcificaçõês: §ubqrupo polido, classa Longo
finô, agulhã, tipo 1, isênto dê határiá têlrosa,
p6dras, fungos ou paEâsitâs, liwrê de uni.radê, cou
qràos inteiros. Àcondicionado elbalag@ de
pofietilêno transparêntê, original dê fá.brica, con
capacidadê patâ 01 kg;
FRÀNGO INTEIRO - Ma.ca.: ÀVISPÀRÀ gUIl,O
ÊÂ,ÀNGO INTEIRO.Ca.nê de frago congêIáda. Àspêcto
pÍópriô. nãô úo1êcrdo ê D@ pêgâlosa, co! p!óplra s@
nanchaE €sverdeadâ§, chêiEo ê sêbor próprio, coro
ausência ciê sujidâctês, pâlasitos e Iaflas. Etribalagd
envoltas ú p]ástico r€gj.stênte ê ]âcrado, êoE rótuLo
que ictentrfiquê: categorià do produlo, prazo ale
validade, câ.ibbo do s€rviço c!â In6poção, conforúe a

FÀRINIíÀ DE MÀNDIOCÀ BRÀNCÀ . }'AÍCâ.: REGION]q:, QUILO
Fârinha dê Eandioca blalca a!êwo se. fablicadas a
parti! dê latérias-p.t@s ltEpas, isêntas dê nâtêriaI
lêdoso e/ou con paEasilos. Não podq 6star úBidas,
fêmêntadas ou ranÇosas.
FErJÀo RÀ.rÀDrNso rrpo 1 - Marca,: JÀú ourlp
Fêitào laiadinho tipo 1 - Especificação: fêiião
rajâdinho, tipo 1, nowo/ constilulcto dâ g!ãos intêiros
e sãos, con !êor de uidade náxina dê 15t, isênto dê
@têrial tê.roso, sujidad€s ê (istura dê ouLras
variêdâclâs ê êspáciês, aconclicionado €ú saco plástico

CIIÀROIIE BOVINO - Mà.CA.: RIOi{ÀR PÀCOTE
CÉÀROIJE AOVINO , cu.aata, aêca, a basê ctê carne bovina â
§aI, êô ânbalagêo têrEossoldâda cotn capacidade pá.a a!é
5009; P.oduto registrado confome 1eglElaçáo.
OUEIJO TIPO MUSSÀAEI,À - MâTCA.: UNII.ÀC OUILO
QUELTo TIPo MUssÀRElÀ Eapêcificaqãô: Fatiado, êlbalagê,
co& idênt1licaÇão do ploduto, rarca cto fâbric&te,
prazo dê waIi.La.L. ê pê§o liquido. O p.oduto d€v€.á têr
rêgistro no M.inistério da Àqlicuf,tula e,/ôu !4inis!ério

9RES!'NTO COZIDO - lrâEcâ,I SÀDIÀ qutlo
PRESUNÍOCOZIDOÉapêcificação: E&bálaga
idêntificação do pEoduto, @rca do fabriêanlê, p.a.o de
validadê ê pêso llquido, clê aco.do cos a ResoLuÇão
12l?8 da CNNPÀ. O ploduto dêwêrá têr rêgistro Do
Ministélio da Àg.icultura ê/ou líinistélio da Saúc!ê.
SELETÀ DE L!G1jMES - Mârcâ.: OITERO !,ÀlÀ

480.00

1,786.00

3,2{5.00

10,12O.OO

9,{O0.OO

Fl§__

da"

2,95A

ã

3.982,50

CÀRNE BOVINÀ PUBÀ - Ma!ca,: ERIÀB,À oUILO
CÀRNE BOVINÀ PUBÀ.Deve!á !€! aapecto fimê,
vêúetho vivo, 6d esculeci@nlo ou Énchas ê odoE
êâ.actêristico, Entrêgu€ .ú t€lpêratu.a de até 70 C. À
êfibalâq@ P.ieária dêwerá p1ástico
tran6parênLê, i.tênlificacla com rótulo j"ndicando o tipo
dê co.tê ê peso. I,iEite dê pêBo por ênbalagsn ctâverá
sêr dê 05 (cinco) quilo§. CORTES ÀCEITOS: alcat.â,
coxão Bo1ê, coaão du.o, lagarto. patinho, niolo da
palêta, núscuIo, ponta cta pêito,

lt"
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000 7a

00057

00058

00061

00063

00054

00066

00083

0010?

SELETÀ DE LEGUIIIES. Inq.êdiên!€Ê : eryilha, batâtâ,
c6nou!a, áqua e aa1. Elibalagêú êd 1âta de folhe .tê
flandres, coa t,êso liqui.do dê 2a0g
BCMBOa'! DE ERUTÀ PCr C/1(G - lilarca.: ERrÀN PÀCOIE
Bcl'ÍBC!Í DE FRUTÀ PC! C/1KG
BOMBO!! DE CalOCOr.ÀrE PCÍ C/1KG - Ma!ca.: GÀROIQ PÀCOIE
ao!ÍBoM DE CgOCOr,ÀlE PCr C,/IKG
ÀMIDO DE MIÍHO SoOC - !íârcâ.: SrNHÁ CÀrxÀ
ÀMÍDO DE MTI,SO CCl,Í sOOG
PEI19 DE EAÀNGO - Ma.cã.: ÀVISPÀRÀ QUILO
PEIT9 DE ERÀNGO. Carnê c!ê p6itô dê frago congêlada.
Àspêcto p.óp!ro, nào âholecido € nú pêgàjosa.
Eíüalagêtn tipo bândêjâs, €nvoltas plástico
resistêntê ê Iac.aclo, .ôluLo quê identifiquê:
categotia do produto/ p.azo dê valictã.Le, caribbo do
sêrviço dê Inspêção/ coÀfoãnê a lêgislação.
ÀZEITONÀ VERDE §EM CÀÀOçO - Ma!ca.: QUERO VIDRO
ÀZEITONÀ \'ERDE SEll CÀROçO VrDRO COM 155G
EÀRINEÀ IÀCTEÀ - !Íâ.CA,: NESTLE PÀCOAÊ
FÀRINHÀ úCTEÀ. Ingrêdientês : farirüa dê t.igo
enli.quecida con fê.Eo e ácido fótico (55t), açúcar,
Iêitê ên pó intêgra], vitãminas, ê úine.ais, sal ê
alo6âtizantes. EEbalas@: pacotê tipo sachê co& pêso d€
27Og.
PEIXE IÀMAÀOUI - MâiCA.: REGIONÀIr qUILO
PEIXE IÀMBÀQUI-tlatadô @ poatas,
congelado tipo tilápiá, eribalageú filhê pvc
transPa!êntâ ou saco Plático ttáDapârêntê contêndo a
id€nCificaçào do ploduto p!àzo de validà.Lê.
liPRtÀ.DE!À DE EFÀNGO - !ía.ca.: ÀMEÀ'CÀNO OUÍLO
IPRIÀDEIÀ DE FRÀNGO. P.oduto awiárj,o induÉt.iâLizador
obtido .lâ ênulsão dê cârDê dê necani.ceênte
sepalacla dê avê, Àiúdos .ie frango ê pêlê adicionado§ de
insr€dj.entea e condi@ntos (€rceto piaenta) êtrbutiato ôi
envoltórj.o nãturâ1 ou a.tifi.cial ou po! procêsso de
extruseo ê subnêtido a u p.ocesso témlco adêquecLo.
sê!á tolêlada a aclição .Lê pêquenas quantidadês clê água,
ânido, sola ê corantês nalu.ais. E!üa1aE@ dev€!á ser a
vácuo, tipo Eemofomeda, lesistentê/
ãtóÍicar cos êapacidaclê para até 01 kg.
FEIJÀO CÀRIOCÀ - Ma.ca.: DO RÀNCEO QUIIO
IEIJÀO C]\RIC€À, Grupo 1 feijão coos, classê co!ês, tipo
1. Émbalage potiêlilêno t.anspâ!êntê coD peso liquido
de 01 kg.
ÀRROZ ÍNTREGRÀL - Ma'ca.: CÀÂÀROI,À PÀCOTE
ÀRROZ INTREGRÀL E!,Í PÀCOTE DE lKG
PERÀ - }iIâ.Câ.: REGIOIiÀL QUILO
"PERÀ - Dê pliúeira qualidâdê, coe t@ho aédio, ên
slau eédio dê aGdu!€ci@nto , pronto para
sinais clê arnassâdo5 êtí s4 rupturas.,,
BISCOITO RECIiEÀDO . MãTCA.: gIÜÉIÀ PÀCOÍE
BISCOITO RECIiEÀDO SÀIOR VÀRIÀDOS COM 9OG

550.00

4rto.oo

1,585.00

41?. O0

7 ,49O

31.900

4,990

10,500

4.119,50

1a.036.00

7.909,15

4.3?8,50

367.00

917.00

7 ,44O

6,800

2. t 30 ,44

6.235,60

1,020.00

338.00

14 ,000 14.280,00

8,880 3.001,44

5,200 10 . 140, oo

1, 990

1?.046,40

I tJ-/
c^'

1.950.00

1/167,00

21210.00

803.00

4 ,940

8,0 90

11 .213,80

6.496,27

00116

vÀtpR irNrri{Rro
8,000

vÀloÂ l'!cfÀ!.
?. ?60,00

ITEM
00088

DEscRrÇÀo/EspEcrErcÀçóEs rrNtDÀrE euÀNrIDÀDE
PD@NTÁO REGIONÀ! - Marca.: REGIONÀj. QUILO 97O.OO
t'PiÍn€ntão.€EionaL - E6pêclficação: Àprês.ntànclo grau
de natulaçâo EaI quê lhê pernitâ suportar
aânipúIaçào, o tEdspôlte ê a consêflação êú condiÇó€€
adêquadas parâ Coe ausênciâ d€ sujidàdes,
para8itos ela.vàs, dê acordo coí a ResoluÇâo 12,/78 cla
CNNPA'
CIIEIRO VERDE - Marca.: ÂEGIONÀL !íÀÇOS 7,610.00
cheirô wê.dê - Esp€cificação: Elesco, coú colo.ação ê
teanào unifomês, .têwêncLo sê. b@ desenvolwid.a típicâ
da variêdade. Se! Bujidades, boLorêÊ, tnanchas,
Mchucaduras, fêrúugâÍn, pârasitas, larva§. Isênta d€
êof,eiaidades e outroa a!êfei.tos quê possan ãIte.a. sua
apa!ância 6 quali<Lactê. Liv.ê & Eesictuos d€
feEtiltzantê§/ dê colhêila ..cêntê coto aêondicioneênto

!ÀRÀNJÀ - Mârca.: REGTONÀ! OUII,o 903.00

ROD. TRANSAMÂZONICA, IO'RUA ANEXO AO GINASIO MUN

0004 9

Fts._

00094

I

3, 980

é

3.593, 94

vÀl,oR rorÀt R§ 3ao,2L9,29

E4rêsa: c L DÀ srLvÀ co,caclo E lrcÀÇÃo EraE!.r ME; c.N.P.,r. nc 2?.4?1.406/0001-09, êsrâbêlâêiaüa à Àv. rFÀNsàlÀzoNrcÀ 19a5,
EEI.À
\rISIÀ, Itaituba PÀ, rêp!êsêntada n€stê ato pêLo Sr(a). CLÀ:RÀ:LINE LIRIÀ DÀ sI[vÀ, C.P.F. nc 022.368.562-37, &.c. nô 7067454 PC
PÀ.
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IÀRÀNJÀ, fruto d. t@nho Eédio, êoú caracteristicas
to!êglas ê dê priúêj.râ quatidadê. litrl!>o, nadulo no
ponto dê consúô iúedieto, co1o.açâo unifomê, p.odulo
sâlêcionado consistênt. ao toquê ê isênto dê pár!ês
aMssadas. Eúbalagêrn: §acol.as dê fibrâ.
ÂIOBORÀ REGIONÀL - M3fCA.: REGIONÀ! QUILO
Àbobora !ê9ionâ1 - E.uto al€ tarnânlro g. dê fiopa, cIê
prireila ê aêondicioÂâcla de fot@ â êwita. daos
fisicos, âpresêDtândo-se inleglas con grâu de Eturação
tat qu€ thê pêtuit'a suporta. a Enipulação,
transPo.tê ê â conaeraÇão @ condiÇõâ§ adequáda8 parâ

Àusência de parasitas, sujidadeg/ laryas e
corpos es!.arhos adêlictos à caEacteristicas
intêglas ê ctê prineira qualidade. PodêDdo sêr o.gânicô.
PIüENtÀ DE CIIEILO - Marca.: REGIOIIÀIr QUILO
PIMENÍÀ DE CHEIROT fruto caEact€.í3tico, integlo e dá
p.inêiÍa quâlidade, f.€8co d€ colhêlta rêcêntei Lilrpo.
coloração unlfomê/ âprêsêntancLo grau dê batuEação taf
quê thê lEmita euportâ. a úanipulaçào € o tlarspo.tê,
Enbalâgêrí: sacolas tipo rredên.
ÀBÀCÀXI - Marca,: REGIONÀL UNIDÀDE
ÀBÀCàXI, fsto dê tàGnào oédio, coE caractê.isticas
intêgÍas ê de prinêira quálidadê, 1i&po, cotoração
unifom€, apresêntando qrau dê Étuleçâo no êslaclo "d€
vez'r (para eadürêêêr) qu€ thê pêraitâ supo.lar a
heôiputação ê o t.anspolte. Neo dêvê aplesêntat
guaisquer lêsôes de oligêm fisica, e€cenica
biotógicã. Erüalag@r câiaas plá8trcas.
MELÀNCIÀ - Ma!ca.: REGIONÀI oUI!O
MELÀNCIÀ, fluto cte taÀanho nédio, coú ca!âctêrj,sticas
integEas e de prtuei.a quali.Laat€, Iinpor oaduro no
ponto dê consúo iÀêdiato, coloração unifoEnê, p.oduto
selêcionado consistente ao loque e isento dê partês
essadas. EsbalagêÀ: sacola§ .!â fibra.
CO(rvE REGIONÀL - Ma!ca.: REGIONÀ! MÀÇOS

"Couvê legional - Esp€cificação: Àp!êBentando glau dê
€volução conpleto do tenho, aroba e cor próprIa.
coMúsência dê süjida.lês, parasitos e 1âsas, de acoÍdo
côú a Resolução 12l?8 da CNNPÀ."
À,-FÀCE &EGIONÀL - Marca.: REGIONÀL MÀçOS
À]faêê rêgional - Espêcificaçâo: E( pé, aprêsêntando
grau ctê êwo1ução coEpleto do t@nho, aroha e co!
p!óp!ie. coB ausência de sujida<las/ pâ.asitos ê lapas,
dê acoldo cos a RêsoluçAo 12,/78 dâ q|ll{PÀ.
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