
SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMAS 01

116/2017

PROTOCOLO DATA:

388.634 27/12/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
cotação 01 cotação 02 cotação 03 VALOR VALOR

JS SINALIZAÇÃO NATALPRESS CAULE DE PAPIRO MÉDIO  TOTAL 

1 21 UND.  R$            800,00  R$    1.650,00  R$                 919,80  R$        1.123,27  R$          23.588,60 

2 2 UND.  R$         1.600,00  R$    3.400,00  R$              2.142,80  R$        2.380,93  R$            4.761,87 

3 2 UND.  R$            800,00  R$    1.200,00  R$                 765,80  R$           921,93  R$            1.843,87 

4 56 UND.  R$                 8,66  R$         10,00  R$                     9,65  R$               9,44  R$               528,45 

5 50 UND.  R$                 8,60  R$         15,00  R$                   13,45  R$             12,35  R$               617,50 

6 25 UND.  R$              20,60  R$         30,00  R$                   28,87  R$             26,49  R$               662,25 

7 2 UND.  R$            450,00  R$       450,00  R$                 644,87  R$           514,96  R$            1.029,91 

 R$          33.032,45 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 25 (vinte e cinco) 
banners em lona; impressão de 133 ( cento e trinta e três) adesivos em impressão digital de alta 
qualidade

Banner em lona impressa em grande formato com impressão digital de alta 
qualidade, com 2,5 x 2,0 m, com aplicação de verniz para proteção UV e 
vulcanização com reforço, com aplicação de ilhós a cada 25 cm. Com painel 
em metalon tubular galvanizado na chapa 20 ou 18, pintado na cor preta 
com 3,7 x 2,2 m. Conforme modelos em anexo. Com instalação

Banner em lona impressa em grande formato com impressão digital de alta 
qualidade, com 14,0 X 1,0 m, com aplicação de verniz para proteção UV e 
vulcanização com reforço, com aplicação de ilhós a cada 25 cm. Com painel 
em metalon tubular galvanizado na chapa 20 ou 18, pintado na cor preta 
com 14,2 X 1,20 m. Conforme modelos em anexo. Com instalação

Banner de fotos dos serviços em lona impressa em grande formato com 
impressão digital de alta qualidade, com 2,5 X 2,0 m com aplicação de verniz 
para proteção UV e vulcanização com reforço, com aplicação de ilhós a 
cada 30 cm. Com painel em metalon tubular galvanizado na chapa 20 ou 18, 
pintado na cor preta com 2,7 X 2,2 m. Conforme modelos em anexo. Com 
instalação.

Impressão de adesivo em impressão digital de alta qualidade, na dimensão 
55 x 35 cm, sem recorte.

Impressão de adesivo em impressão digital de alta qualidade, na dimensão 
55 x 35 cm, com recorte.

Impressão de adesivo em impressão digital de alta qualidade, na dimensão 
75 x 55 cm, com recorte.

Impressão de adesivo em impressão digital de alta qualidade, na dimensão 
3,35 x 2,75 m, sem recorte, com aplicação



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 02

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO LOTE 02 QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................01  R$         33.032,45 

2 3.214 KG.  R$               4,95  R$         15.909,30 

3 4.650 KG.  R$             23,36  R$       108.624,00 

8 7.422 KG.  R$               3,17  R$         23.527,74 

9 10.427 KG.  R$               1,83  R$         19.081,41 

10 774 KG.  R$               2,28  R$           1.764,72 

18 43.309 KG.  R$               3,09  R$       133.824,81 

19 810 KG.  R$               8,52  R$           6.901,20 

20 24.264 KG.  R$               3,66  R$         88.806,24 

21 8.508 KG.  R$               1,26  R$         10.720,08 

TOTAL..............................................................................................................  R$       442.191,95 

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

ALFACE AMERICANA. De primeira qualidade, in natura, talo verde, folhas inteiras, firmes e intactas, coloração uniforme e sem manchas. 
Isenta de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 
12/78 da CNNPA.

ALHO IN NATURA. Graúdo do tipo comum, de aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução máximo, com bulbos 
curados, completo e perfeito estado de desenvolvimento, pesando em média de 25g a 35g por cabeça. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

BATATA DOCE. Branca/roxa, in natura, de primeira qualidade, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, no estado máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

BATATA INGLESA. Tipo inglesa, in natura, de primeira qualidade, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, no estado máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

BETERRABA. De primeira qualidade, in natura, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, no estado 
máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e defeitos de natureza física 
ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

CEBOLA. De primeira qualidade, in natura, não brotada, tamanho médio a grande, uniforme. Isenta de danos e defeitos de natureza física 
ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

CEBOLINHA. De primeira qualidade, in natura, folhas íntegras, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes). Isenta de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

CENOURA. De primeira qualidade, in natura, sem folhas, tamanho médio a grande, uniforme. Isenta de danos e defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

CHUCHU. De primeira qualidade, in natura, tamanho médio a grande, uniforme Isento de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 03

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO CONT. LOTE 02 QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................02  R$       442.191,95 

22 4.857 KG  R$               2,33  R$         11.316,81 

24 1.765 KG  R$             12,89  R$         22.750,85 

34 89.937 KG  R$               3,13  R$       281.502,81 

44 18.373 KG  R$               6,57  R$       120.710,61 

47 983 KG  R$               2,72  R$           2.673,76 

49 54.434 KG  R$               5,10  R$       277.613,40 

50 888 KG  R$               7,76  R$           6.890,88 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$    1.165.651,07 

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

COENTRO. De primeira qualidade, in natura, de cor verde, aspecto e sabor próprio, em maços de 500 g. Isenta de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

COUVE FOLHA. Tipo manteiga, de primeira qualidade, in natura, talo verde, folhas inteiras, firmes e intactas, coloração uniforme e sem 
manchas. Isenta de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução N° 12/78 da CNNPA.

LARANJA PÊRA. De primeira qualidade, in natura, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio a grande, no grau máximo de 
evolução do tamanho, uniforme, aroma e sabor da espécie. Isenta de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

PIMENTÃO VERDE. De primeira qualidade, in natura, coloração verde uniforme, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução 
do tamanho, casca sem ferimentos ou defeitos, firme e uniforme. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

REPOLHO BRANCO. De primeira qualidade, in natura, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com 
coloração uniforme, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do tamanho. Isento de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

TOMATE TIPO ITALIANO. De primeira qualidade, in natura, 80 a 90% de maturação, tamanho médio a grande, no grau máximo de 
evolução do tamanho, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração vermelha uniforme. Isento de danos e defeitos 
de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.

VAGEM. De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem manchas. Isenta de 
danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da 
CNNPA.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 04

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................03  R$     1.165.651,07 

1 25.378 KG  R$               2,66  R$          67.505,48 

4 123 KG  R$               1,93  R$               237,39 

5 93.594 KG  R$               3,27  R$        306.052,38 

6 28.072 KG  R$               3,18  R$          89.268,96 

7 14.586 KG  R$               5,83  R$          85.036,38 

11 1.650 KG  R$               7,86  R$          12.969,00 

12 10.233 KG  R$             12,63  R$        129.242,79 

13 2.134 KG  R$               5,75  R$          12.270,50 

14 990 KG  R$               5,43  R$            5.375,70 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$     1.873.609,65 

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

AÇÚCAR CRISTAL. Açúcar cristal obtido de cana-de-açúcar. Aspecto sólido com cristais bem definidos, na cor branca, odor e sabor 
próprio do produto. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos 
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.

AMIDO DE MILHO. Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Sem adição de açúcar. Embalagem de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com 
as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

ARROZ PARBOILIZADO. Longo fino, tipo 1, isento de sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente. Cor e odor característico. Embalagem com 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo 
com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

ARROZ POLIDO. Longo, tipo 1,  grãos inteiros, isento de sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções 
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

AVEIA EM FLOCOS FINOS. Aveia em flocos finos, isenta de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, acondicionada em 
embalagem resistente de polietileno atóxico. Embalagem contendo 200g a 400g. Embalagem contendo, externamente, os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. Deve 
estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

BISCOITO DOCE TIPO MARIA. De primeira qualidade, integro e crocante. A base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite em pó e demais substâncias permitidas. Sem corantes artificiais.  Em embalagem 
plástica resistente,  do tipo 3 em 1, pacote com 300g a 500g.  A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções 
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL. De primeira qualidade, integro e crocante A base de farinha de trigo integral 
enriquecida com ferro e acido fólico, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, fermento, leite ou soro de leite e demais substâncias 
permitidas. Sem corantes artificiais. Em embalagem plástica resistente, do tipo 3 em 1, pacote com 300g a 500g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos 
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.

BOLO DE CHOCOLATE. Bolo simples sabor chocolate, sem cobertura. Acondicionado em embalagem plástica de polietileno resistente, 
com a parte inferior na cor branca opaca e a tampa (parte superior) transparente, contendo 1kg do produto. A embalagem deverá ter a 
data de fabricação igual a da entrega na unidade requisitante, e um prazo de validade, garantido pelo fornecedor, de até 5 dias. Na 
embalagem deve constar informações nutricionais, data de fabricação e validade, ingredientes e peso do produto.

CAFÉ EM PÓ. Café Torrado e Moído, de Primeira Qualidade, empacotado a vácuo, com no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, 
Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme 
legislação em vigor. Embalagem de 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do 
órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 05

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................04  R$    1.873.609,65 

15 48 KG  R$               5,13  R$              246,24 

25 7.782 KG  R$               9,52  R$         74.084,64 

26 4.178 KG  R$               5,26  R$         21.976,28 

27 42.966 KG  R$               2,33  R$       100.110,78 

28 1.364 KG  R$               5,80  R$           7.911,20 

29 12.469 KG  R$               7,17  R$         89.402,73 

30 7.986 KG  R$               5,13  R$         40.968,18 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$    2.208.309,70 

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

CANELA EM PÓ. Canela pó fino, sem açúcar, acondicionado em embalagem de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. Embalagem de 20g a 50g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do 
órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

EXTRATO DE TOMATE. Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente revestido internamente por folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Isento de glutamato monossódico. Embalagem de 200g a 500g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

FARINHA DE MANDIOCA. Fina, branca, torrada, tipo 1. Acondicionada em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. 
Embalagem com 1kg. Não deve conter material não proveniente da raiz de mandioca, tais como: partículas metálicas, argila, areia, 
sujidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA TIPO FLOCÃO. Farinha com flocos de milho pré-cozidos de cor amarelada, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Acondicionada em pacote plástico, íntegro, transparente, limpo, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 500g. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

FEIJÃO BRANCO TIPO 1. De primeira qualidade, constituído de no mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade 
correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 
estranhos e livres de parasitas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1. De primeira qualidade, constituído de no mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade 
correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 
estranhos e livres de parasitas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

FEIJÃO PRETO TIPO 1. De primeira qualidade, constituído de no mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade 
correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 
estranhos e livres de parasitas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 06

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................05  R$    2.208.309,70 

33 2.728 KG  R$               6,91  R$         18.850,48 

35 15.805 KG  R$               4,78  R$         75.547,90 

36 30.624 KG  R$               3,86  R$       118.208,64 

37 370 KG  R$               5,64  R$           2.086,80 

38 5.379 KG  R$               4,71  R$         25.335,09 

39 550 KG  R$               2,33  R$           1.281,50 

40 25.471 LITROS  R$               4,30  R$       109.525,30 

41 4 KG  R$               2,35  R$                  9,40 

42 871.360 UND.  R$               0,22  R$       191.699,20 

43 8.470 KG  R$             10,74  R$         90.967,80 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$    2.841.821,81 

OBJETO:   Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

FUBÁ DE MILHO. Produzida a partir de grãos sadios, desgerminados, livres de impurezas, matérias estranhas, parasitas, detritos animais 
ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 500g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. Embalado em pacotes íntegros, resistentes, não violados. Embalagem de 200g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Produto obtido a partir da mistura de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, e 
demais substâncias permitidas, de cor amarela, isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas. Embalagem de 500g, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

MARGARINA. Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. Isenta de ranço e de outras características indesejáveis. 
Embalagem com 500g. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ. Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, 
cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem de 500g. 
Acondicionado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente 
(ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante.

MILHO PARA PIPOCA. Milho tipo 1, grupo duro, classe amarelo, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. 
Embalagem de 500g. Acondicionado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do 
órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

ÓLEO DE SOJA. De primeira qualidade, 100% natural, comestível, extrato refinado e limpo. Embalagem plástica de 900 ml. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

ORÉGANO DESIDRATADO. Em folha seca, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Embalagem com 
10g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

OVO DE GALINHA. Branco, tipo grande, de primeira qualidade. Selecionado, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor e aspectos 
característicos; acondicionados em embalagem primária atóxica, com 30 unidades, devidamente rotulada conforme legislação vigente. 
Peso médio de 50g por unidade. Deve possuir registro nos órgãos de Inspeção Sanitária. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, validade, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA). Com validade 
mínima de 20 dias do momento da entrega.

PÃO TIPO HOT DOG. Produto fabricado com matérias-primas de primeira qualidade. À base de farinha de trigo, água, sal, e fermento 
químico. Sem adição de leite e derivados. Isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos e em perfeito estado de conservação. Com teor de 
sódio baixo (menos que 4% da porção). Sem adição de farelo de qualquer espécie, leite e corantes. Será rejeitado o pão queimado ou mal 
cozido. Embalado em pacotes de 500g com 10 unidades 50g. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e 
transparente de forma que o produto seja entregue íntegro e não amassado. O produto deverá apresentar validade mínima de 48 horas 
após entrega. Na embalagem deve constar informações nutricionais, data de fabricação e validade, ingredientes e peso do produto.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 07

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 01/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................06  R$    2.841.821,81 

46 545 KG  R$              4,57  R$           2.490,65 

48 6.729 KG  R$              1,51  R$         10.160,79 

51 3.549 LITROS  R$             67,74  R$       240.409,26 

55 320 KG  R$              7,94  R$           2.540,80 

56 33 LITROS  R$             17,02  R$              561,66 

59 50 KG  R$              9,97  R$              498,50 

63 330 KG  R$              6,59  R$           2.174,70 

68 365 KG  R$              3,13  R$           1.142,45 

23 2.399 KG  R$              0,86  R$           2.063,14 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$    3.103.863,76 

OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim-RN

PROTEÍNA TEXTURIZADA COR ESCURA DE SOJA. Apresentada em grãos com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada 
em saco plástico transparente, isento de sujidades. Embalagem de 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com 
as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

SAL REFINADO. Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco 
plástico, íntegro, atóxico, resistente. Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções 
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

VINAGRE DE ÁLCOOL. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool. Padronizado, refiltrado, 
pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15% a 4,40%. Embalagem plástica/garrafa pet 
com 500ml, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com 
as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

ARROZ INTEGRAL. Tipo 1, longo fino, grãos intactos, com película, isento de sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote 
plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg.  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com 
as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

AZEITE DE OLIVA. Produto (óleo) comestível obtido do fruto das oliveiras através de processos tecnológicos adequados que não levem a 
deterioração do azeite e que não tenha sido submetido a outro tratamento que não a lavagem, decantação, centrifugação e filtragem. Tem 
aspecto líquido límpido a 25°C e cor amarela clara ao verde. Não pode apresentar mistura com qualquer outro tipo de óleo. Embalagem 
de 250 a 500 mL. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e acidez. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), 
referentes a alimentos embalados e/ou processados.

CEREAL INFANTIL SEM LEITE sabor arroz e aveia.  Preparado a base de farinha de arroz e aveia, enriquecido com vitaminas e 
minerais. Sem traços de leite e derivados (sem proteína do leite, sem lactose, sem soro do leite). Embalagem de 200 a 400g. Deve estar 
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

GOMA/FÉCULA DE TAPIOCA. Primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada a vácuo em saco plástico 
resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500g a 
1kg. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou 
processados.

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL. Produto obtido a partir de farinha de trigo integral ou fibra de trigo. Isento de ovo, leite e 
derivados (sem proteína do leite, sem lactose, sem soro do leite, sem margarina). Quantidade mínima de 4,5g de fibra alimentar por 80g 
de porção do produto. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto. Deve estar de 
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

COLORIFICO. O colorífico deve apresentar ingredientes tais como: fubá, óleo de soja e urucum com matéria prima de boa qualidade. 
Apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto. Embalagem plástica de 50g a 150g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 08

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
COTAÇÃO:01 COTAÇÃO:02 VALOR MÉDIO VALOR

BOA ESPERANÇA NORDESTAO  TOTAL 

 R$    3.103.863,76 

45 583 KG  R$               3,59  R$               3,19  R$               3,39  R$           1.976,37 

52 28 KG  R$               5,98  R$               8,49  R$               7,24  R$              202,58 

53 88 KG  R$               5,98  R$             16,99  R$             11,49  R$           1.010,68 

54 8 LITROS  R$             12,39  R$             14,39  R$             13,39  R$              107,12 

57 132 LITROS  R$               2,19  R$               2,19  R$               2,19  R$              289,08 

58 41 KG  R$               9,38  R$               5,19  R$               7,29  R$              298,69 

60 51 KG  R$               7,87  R$               7,69  R$               7,78  R$              396,78 

61 38 KG  R$               6,79  R$               6,19  R$               6,49  R$              246,62 

62 150 KG  R$               5,99  R$               4,15  R$               5,07  R$              760,50 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$    3.109.152,18 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do 
Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de 
Parnamirim-RN

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................07

PÓ PARA CANJIQUINHA. Produto a base de fubá enriquecido com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, sal e aromatizante. Acondicionado em caixas de papelão limpas, 
íntegras e resistentes. Embalagem de 200g. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão 
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

ACHOCOLATADO EM PÓ DIET. Instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom claro a 
escuro. Sem adição de açúcares, contendo edulcorantes naturais e/ou artificiais. Enriquecido 
com vitaminas, embalagem primária, própria, hermeticamente fechada. Embalagem com 
200 a 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), 
referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

ACHOCOLATADO EM PÓ SEM GLÚTEN E SEM LEITE. Instantâneo, em pó homogêneo, 
cor marrom claro a escuro. Isento de glúten, leite e derivados (proteína de leite, soro de leite, 
lactose). Enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria, hermeticamente fechada. 
Embalagem com 200 a 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão 
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO À BASE DE SUCRALOSE. Contendo como 
ingredientes água, sucralose como edulcorante principal, espessante carboximetilcelulose, 
conservante benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. Não contém Glúten.  Frascos de 
polietileno atóxico de 75 a 100ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão 
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

BEBIDA LÁCTEA DESNATADA. Produto lácteo de sabores variados, com consistência 
cremosa ou líquida, com cor, odor e sabor característicos, ingredientes obrigatórios: leite 
pasteurizado desnatado; soro de leite pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de fruta, 
fermento lácteo e estabilizantes. A base láctea deve representar pelo menos 51% (cinquenta 
e um) do total de ingredientes do produto. O produto deve estar de acordo com a legislação 
vigente (Instrução Normativa MAPA nº 16 de 23/08/2005). Acondicionada em embalagem de 
saco plástico de polietileno resistente contendo 1litro. Embalagem com 100 a 200g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e selo do serviço de inspeção federal do 
Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA). Validade mínima de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega.

BISCOITO DE ARROZ. Biscoito a base de arroz integral e sal. Isento de glúten. Embalagem 
plástica de 150 a 300g.  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão 
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

COOKIE INTEGRAL SEM LEITE E SEM GLÚTEN. Biscoito tipo cookie a base de farinha de 
arroz, óleos vegetais, podendo conter melado de cana, açúcar mascavo, açúcar demerara, 
maltodextrina, estabilizantes e corantes naturais. Zero de gorduras trans. Sem glúten. Sem 
adição de leite e derivados (sem proteína do leite, sem lactose, sem soro do leite, sem 
margarina). Sabores variados.  Embalado em pacote plástico resistente de 100 a 300g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar 
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega.

COOKIE INTEGRAL SEM AÇÚCAR E SEM LEITE. Biscoito tipo cookie a base de farinha de 
cereais integrais, óleos vegetais, edulcorantes naturais, zero de gordura trans. Sem adição 
de açúcar, mel e melado de cana, podendo conter edulcorante natural/artificial. Sabores 
variados. Sem corantes. Sem leite e derivados (sem proteína do leite, sem lactose, sem soro 
do leite, sem margarina). Embalado em pacote plástico resistente de 100 a 300g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar 
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega.

CREME VEGETAL SEM LACTOSE. Creme a base de óleos vegetais, com sal sem traços 
de leite. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem de 250 a 500g, de polietileno 
leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote e quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão 
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEMEC 09

168/2017

PROTOCOLO DATA:

390.016 22/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
COTAÇÃO:01 COTAÇÃO:02 VALOR MÉDIO VALOR

BOA ESPERANÇA NORDESTAO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................08  R$     5.242.311,72 

64 40 KG  R$             15,49  R$             18,69  R$             17,09  R$              683,60 

65 99 KG  R$             10,97  R$               9,49  R$             10,23  R$           1.012,77 

66 304 KG  R$             19,49  R$             14,99  R$             17,24  R$           5.240,96 

67 65 KG  R$               2,40  R$               2,39  R$               2,40  R$              155,68 

69 50 KG  R$               8,89  R$               7,65  R$               8,27  R$              413,50 

70 25 KG  R$               8,79  R$             21,59  R$             15,19  R$              379,75 

SUBTOTAL..............................................................................................................  R$     5.250.197,98 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do 
Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Educação de jovens e adulto (EJA), Mais Educação e AEE do Município de 
Parnamirim-RN

LEITE DE SOJA SEM LACTOSE sabor original e chocolate. Alimento em pó a base de 
proteína isolada de soja, enriquecido com vitaminas e minerais. Sabor original e chocolate. 
Embalado em lata de 200 a 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do 
produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), 
referentes a alimentos embalados e/ou processados. Deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.

LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. Contendo no máximo 0,5% de gordura. 
Embalado em pacotes íntegros, resistentes, não violados. Embalado em lata de 200 a 
500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar 
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE. Leite de vaca integral contendo enzima lactase, enriquecido 
com vitaminas e minerais. Isento de glúten. Embalado em lata de 200 a 500g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar 
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a 
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

MACARRÃO DE ARROZ. Macarrão à base de farinha de arroz, emulsificante, ovos e 
corantes naturais. Produto sem glúten. Embalagem plástica de 500g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as 
resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou 
processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR. Produto fabricado com matérias-primas de primeira 
qualidade. À base de farinha de trigo integral, cereais integrais, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, água, sal, e fermento químico. Sem adição de açúcar. Isentos de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação; Com teor de sódio abaixo 
de 2% de sal. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Embalado em pacotes de 
500g com 10 unidades de 50g. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno 
atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 48 horas após entrega. Na embalagem deve constar 
informações nutricionais, data de fabricação e validade, ingredientes e peso do produto.

PÃO SEM LEITE. Produto fabricado com matérias-primas de primeira qualidade. À base de 
farinha de trigo, água, sal, e fermento químico. Sem adição de leite e derivados. Isentos de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação; Com teor de sódio abaixo 
de 2% de sal. Sem adição de farelo de qualquer espécie, leite e corantes. Será rejeitado o 
pão queimado ou mal cozido. Embalado em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g. 
Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de 
forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 
48 horas após entrega. Na embalagem deve constar informações nutricionais, data de 
fabricação e validade, ingredientes e peso do produto.



SECRETARIA FOLHA:

PLANILHA RESUMO SEARH 09

152/2017

PROTOCOLO DATA:

394.116 01/11/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UND.
VALOR VALOR

MÉDIO  TOTAL 

TRANSPORTE FOLHA.........................................................................................................08  R$     3.103.863,76 

75 1.293 KG  R$             25,50  R$         32.971,50 

76 776 KG  R$             23,39  R$         18.150,64 

77 3.348 KG  R$               5,56  R$         18.614,88 

78 2.235 KG  R$               3,76  R$           8.403,60 

79 318 KG  R$               3,07  R$              976,26 

80 582 KG  R$             17,53  R$         10.202,46 

81 2.008 KG  R$               1,61  R$           3.232,88 

82 11.116 LATA  R$               3,52  R$         39.128,32 

83 3.100 CX  R$               1,76  R$           5.456,00 

84 4.378 KG  R$               5,40  R$         23.641,20 

TOTAL..............................................................................................................  R$     3.264.641,50 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS para atender as Unidades Socioassistenciais 
do SUAS  de Parnamirim/RN.

PEIXE EM POSTA - Isenta de sujidades como: escamas, barbatanas, guelras, vísceras e posta que antecede a cabeça e o rabo. 
Embalado em saco plástico e caixa de papelão, devidamente lacradas e identificadas, obrigatoriamente com o certificado de inspeção 
federal do Ministério da Agricultura (SIF).

PEIXE FILETADO - Íntegro, sem espinha, congelado por processo rápido, embalado em saco plástico e caixa de papelão. Devidamente 
lacradas e identificadas, obrigatoriamente com certificado de inspeção federal do Ministério da Agricultura (SIF).

PIMENTÃO VERDE - De primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, de 
acordo com a resolução 12/78CNNPA.

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - Apresentada em grãos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco 
plástico transparente, rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data da entrega. De acordo com a resolução 12/78CNNPA. Pacote 400g.

REPOLHO BRANCO - Repolho branco de primeira qualidade, apresentando características de qualidade, bem formados e com coloração 
própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos, isento de parasitas e larvas, 
pesando em média 1 kg cada, acondicionados em embalagens plásticas em bom estado de conservação.

QUEIJO MUÇARELA - Com pouco sal, resfriado em peça. Isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias 
ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas químicas e organolépticas). O produto deve apresentar no rótulo data de 
fabricação e prazo de validade, possuir registro no Ministério da Agricultura com selo de inspeção federal-SIF ou selo de inspeção 
Estadual SIE.

SAL - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionada em saco plástico, 
íntegro, atóxico e resistente. Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do 
órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data da entrega.

SARDINHA EM CONSERVA - Preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedada hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 83g de peso líquido 
drenado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante.

SUCO PRONTO EM CAIXA - Suco pronto em caixinhas de 200 ml, sabores diversos, embalagem íntegra, longa vida, informações 
nutricionais contendo no rótulo, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega. 

TOMATE - Tamanho médio, com aproximadamente 70% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniforme e brilho de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
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