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ANO VIII – Nº DOM3879 – PARNAMIRIM, RN, 27 DE FEVEREIRO DE 2023 – R$ 0,50

LOTE
01

ESPECIFICAÇÃO QUANT
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01

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.

5728
R$
28,12

R$
161.071,36

02 BATATA INGLESA. Tipo inglesa, de primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, não brotada, 35545 R$ 6,64 R$

 
 

 

PORTARIA Nº. 0345, de 08 de fevereiro de 2023.

O Prefeito do Município de Parnamirim/RN, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do
artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em
conformidade às disposições das Leis Complementares Nºs. 022, de 27
de fevereiro de 2007; 030, de 12 de maio de 2009; 0144, de 31 de
dezembro de 2018; 0164, de 19 de dezembro de 2019; 178, de 21 de
dezembro de 2020; 188, de 02 de junho de 2021; 197, de 28 de
dezembro de 2021, 237, de 23 de dezembro de 2022 e alterações
posteriores,

Resolve:

Art. 1º. Nomear TANDRA SAMARA DANTAS DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Gerente de Manutenção Viária, lotada
na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

 

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
três, a pregoeira vem adjudicar aos vencedores dos lotes abaixo
discriminados, em razão de não ter havido recursos, cujo objeto é a
formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses,
objetivando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da alimentação
escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento
Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, de
acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes
neste Termo de Referência.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

LOTE ADJUDICADO PARA: J NUNES DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 21.172.344/0001-58
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com parte interna intacta e firme, casca sem ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau
máximo de evolução do tamanho. Aroma, cor e sabor típicos 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.

236.018,80

03

BETERRABA. De primeira qualidade, in natura, vegetais genuínos e sãos, ter atingido grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades. 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.

2726 R$ 5,39
R$
14.693,14

04

CEBOLA BRANCA. De primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, não brotada, com parte
interna intacta e firme, casca sem ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau máximo
de evolução do tamanho. Aroma, cor e sabor típicos 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.

35761 R$ 7,08
R$
253.187,88

05

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.

75
R$
15,62

R$
1.171,50

06

CENOURA. De primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, com parte interna intacta e firme,
casca sem ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do tamanho.
Aroma, cor e sabor típicos 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.

41901 R$ 5,71
R$
239.254,71

07

CHUCHU. De primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, com parte interna intacta e firme, casca
sem ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do tamanho.
Aroma, cor e sabor típicos da espécie. 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.

21653 R$ 4,97
R$
107.615,41

08

COENTRO. De primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, com folhas íntegras, com raízes, sem
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactos, firmes e bem desenvolvidos, cor e sabor
típicos da espécie. Deve ser 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.

2268
R$
17,39

R$
39.440,52

09

LARANJA PÊRA. De primeira qualidade, in natura, uniforme, com polpa intacta e firme, casca sem
ferimentos ou defeitos, frutos de tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do
crescimento, com 80 a 90% do grau maturação. Cor, aroma e sabor típicos 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.

65181 R$ 4,42
R$
288.100,02

10

MANDIOCA/MACAXEIRA CONGELADA E DESCASCADA. De primeira qualidade, limpa,
descascada, congelada, uniforme, firme, aroma, cor e sabor típicos da espécie. Isento de danos e
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a
Resolução Nº 12/18 da CNNPA. 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.

53300 R$ 7,30
R$
389.090,00

11

PIMENTÃO VERDE. De primeira qualidade, in natura, coloração verde, uniforme, firme, sem
ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do crescimento. 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.

3422 R$ 8,47
R$
28.984,34
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12 REPOLHO BRANCO. De primeira qualidade, in natura, cabeças fechadas, tenros, uniforme, firme,
sem ferimentos ou defeitos, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do crescimento.
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.

1367 R$ 5,79 R$
7.914,93

13

TOMATE TIPO ITALIANO. De primeira qualidade, in natura, uniforme, com polpa intacta e firme,
casca sem ferimentos ou defeitos, frutos de tamanho médio a grande, no máximo de evolução do
crescimento, com 80 a 90% do grau maturação. Cor, aroma e sabor típicos da espécie. 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.

48500 R$ 6,70
R$
324.950,00

14

VAGEM. De primeira qualidade, in natura, uniforme, firme, sem ferimentos ou defeitos, tamanho
médio a grande, no máximo de evolução do crescimento. 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.

3986
R$
13,17

R$
52.495,62

VALOR TOTAL: (Dois milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e
três centavos).

R$ 2.143.988,23

LOTE
03

ESPECIFICAÇÃO QUANT
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01

POLPA DE FRUTAS (SABOR ABACAXI). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida da
extração da fruta in natura. Isenta de contaminação e vestígios de descongelamento. Sem corantes
artificiais, conservantes, aditivos e açúcar. Embalagem individual de 1kg, feita de películas plásticas
impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). As embalagens deverão apresentar identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da CNNPA.

13091 R$ 3,88
R$
50.793,08

02

POLPA DE FRUTAS (SABOR ACEROLA). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida
da extração da fruta in natura. Isenta de contaminação e vestígios de descongelamento. Sem corantes
artificiais, conservantes, aditivos e açúcar. Embalagem individual de 1kg, feita de películas plásticas
impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). As embalagens deverão apresentar identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da CNNPA.

29588 R$ 4,20

R$

124.269,
60

03

POLPA DE FRUTAS (SABOR CAJÁ). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida da
extração da fruta in natura. Isenta de contaminação e vestígios de descongelamento. Sem corantes
artificiais, conservantes, aditivos e açúcar. Embalagem individual de 1kg, feita de películas plásticas
impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). As embalagens deverão apresentar identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da CNNPA.

6812 R$ 3,88
R$
26.430,56

04

POLPA DE FRUTAS (SABOR GOIABA). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida da
extração da fruta in natura. Isenta de contaminação e vestígios de descongelamento. Sem corantes
artificiais, conservantes, aditivos e açúcar. Embalagem individual de 1kg, feita de películas plásticas
impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). As embalagens deverão apresentar identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da CNNPA.

22724 R$ 3,89
R$
88.396,36

POLPA DE FRUTAS (SABOR UVA). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida da

 
LOTE ADJUDICADO PARA: L P MENDONCA SOBRINHO -
ME – CNPJ: 24.913.657/0001-08
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05

POLPA DE FRUTAS (SABOR UVA). Produto do beneficiamento de fruta selecionada, obtida da
extração da fruta in natura. Isenta de contaminação e vestígios de descongelamento. Sem corantes
artificiais, conservantes, aditivos e açúcar. Embalagem individual de 1kg, feita de películas plásticas
impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). As embalagens deverão apresentar identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da CNNPA.

2546 R$ 5,30
R$
13.493,80

VALOR TOTAL: (Trezentos e três mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). R$ 303.383,40

LOTE
04

ESPECIFICAÇÃO QUANT
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01

AÇÚCAR CRISTAL OU TRITURADO. Tipo cristal ou triturado, de primeira qualidade, obtido de
cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou
vegetais. Coloração 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.

58423 R$ 4,70
R$
274.588,10

02

ALHO EM PASTA. Pasta 100% proveniente da moagem de alho in natura de primeira qualidade, do
tipo comum, de aparência fresca e sã, isento de terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, sem sal.
Únicos ingredientes permitidos: alho e conservante ácido cítrico. Embalado em pote polietileno
atóxico. Embalagem 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 40 dias a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

12136 R$ 5,50
R$
66.748,00

03

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.

6838 R$ 5,40
R$
36.925,20

04

ARROZ PARBOILIZADO. Tipo 1, longo fino, grãos inteiros, 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.

58552 R$ 5,70
R$
333.746,40

05

ARROZ POLIDO. Tipo 1, longo fino, 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

4576 R$ 5,73
R$
26.220,48

 
LOTE ADJUDICADO PARA: AMARANTE COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02
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entrega na unidade requisitante.

06

BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER. De primeira qualidade, integro e crocante. A base de farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, água, sal, fermento e demais
substâncias permitidas. Sem corantes artificiais. Em embalagem plástica resistente, do tipo 3 em 1,
pacote mínimo de 350g. 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.

28160 R$ 5,50
R$
154.880,00

07 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. De primeira qualidade, integro e crocante. A base de farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho e demais

substâncias permitidas. Sem corantes artificiais. Em embalagem plástica resistente, do tipo 3 em 1,
pacote mínimo de 350g. 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.

33228 R$ 6,10 R$
202.690,80

08

CAFÉ EM PÓ. Café torrado e moído, de primeira qualidade, empacotado a vácuo, 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, 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.

9360
R$
10,72

R$
100.339,20

09

CANELA EM PÓ. Canela em pó fino, sem açúcar, corantes, conservantes e aditivos (único
ingrediente: canela). Acondicionado em embalagem de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente. Embalagem mínima de 30g. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, 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.

243 R$ 5,13
R$
1.246,59

10

COLORÍFICO. Fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos descascados e
moídos. O colorífico deve apresentar coloração avermelhada, podendo 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 100g. 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.

17402 R$ 1,05
R$
18.272,10

11

EXTRATO DE TOMATE. Concentrado, isentos de peles e sementes. Únicos ingredientes permitidos:
tomate, açúcar e sal. Acondicionado em recipiente revestido internamente por folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Isento de glutamato monossódico. Embalagem
mínima de 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.

122720 R$ 3,50
R$
429.520,00

12

FARELO DE AVEIA. Produto proveniente da película (pericarpo) que envolve o grão de aveia, fino.
O produto deve estar íntegro, isento de sujidades, larvas, parasitas e materiais estranhos.
Acondicionado em saco plástico apropriado (impermeável, limpo, não violado e resistente), fechado,
reembalado em caixa de papel vedada, não amassada e resistente. Embalagem mínima de 160g.
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

9425 R$ 6,10
R$
57.492,50
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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.

13

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 mínima 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.

112125 R$ 2,60
R$
291.525,00

14 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.

3016 R$ 9,95 R$

30.009,20

15

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.

20514
R$
11,00

R$
225.654,00

16

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.

36504
R$
10,00

R$
365.040,00

17

LEITE EM PÓ INTEGRAL. Tipo 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.

100401 R$ 9,83
R$
986.941,83

18

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Produto obtido a partir da mistura de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, e demais substâncias permitidas. De cor amarela, isenta de corantes
artificiais, sujidades e parasitas. Embalagem mínima de 400g, 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.

159510 R$ 3,60
R$
574.236,00
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19

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.

1955 R$ 3,92
R$
7.663,60

20 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.

2546 R$ 5,06 R$
12.882,76

21

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.

13442
R$
14,15

R$
190.204,30

22

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.

3258 R$ 4,59
R$
14.954,22

23

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, 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.

7643 R$ 1,32
R$
10.088,76

24

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.
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, 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.

6724 R$ 3,21
R$
21.584,04

25

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO À BASE DE SUCRALOSE. Contendo como
ingredientes água, sucralose como edulcorante principal, conservante benzoato de sódio e acidulante
ácido cítrico. Pode conter outros ingredientes e aditivos. Isento de Glúten. Frascos de polietileno
atóxico de 100 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.

80 R$ 7,96 R$ 636,80
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26

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.

320 R$ 6,69
R$
2.140,80

27 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. Acidez máxima de 0,5%. 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.
Apresenta bico dosador. Não pode apresentar mistura com qualquer outro tipo de óleo. Embalagem de

vidro escuro contendo 500 ml. A embalagem deverá proteger o produto contra a luz, 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.

66 R$
28,64

R$
1.890,24

28

BISCOITO DE ARROZ. Biscoito a base de arroz integral e sal. Isento de glúten. Embalagem plástica
de no mínimo 80g. 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.

548 R$ 9,79
R$
5.364,92

29

COOKIE INTEGRAL SEM AÇÚCAR E SEM LEITE. Biscoito tipo cookie a base de farinha de
cereais integrais. 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 no mínimo
100g. 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.
Sugestão de marca: Da Magrinha, Jasmine, Nutri Cookie ou similar.

317
R$
12,79

R$
4.054,43

30

COOKIE INTEGRAL SEM LEITE E SEM GLÚTEN. Biscoito tipo cookie a base de farinha
integrais isentas de 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 no
mínimo 100g. 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. Sugestão de marca: Jasmine, Nutri Cookie ou similar.

425
R$
12,98

R$
5.516,50

31

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. Deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.

330 R$ 8,39
R$
2.768,70

32

PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. Alimento em pó a base de proteína isolada
de soja, enriquecido com vitaminas e minerais, para crianças acima de 2 anos. Sabor original. Isento
de lactose. Popularmente conhecido como leite de soja. Embalado em lata de no mínimo 300g. 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. Sugestão de marca: Milnutri
Premium Soja, Supra Soy ou similar.

134
R$
28,81

R$
3.860,54
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33

LEITE EM PÓ DESNATADO. Tipo instantâneo. Contendo no máximo 0,5% de gordura. Embalado
em pacotes íntegros, resistentes, não violados. Embalado em pacotes 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.

495
R$
12,22

R$
6.048,90

34 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE. Leite de vaca integral contendo enzima lactase, enriquecido com
vitaminas e minerais. Isento de glúten. Embalagem de no mínimo 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.

800 R$
31,40

R$
25.120,00

35

MACARRÃO DE ARROZ. Macarrão à base de farinha de arroz, emulsificante, 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.

165 R$ 6.54
R$
1.079,10

36

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.

915 R$ 7,72
R$
7.063,80

VALOR TOTAL: (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e
oitenta e um centavos)

R$ 4.498.997,81

LOTE
05

ESPECIFICAÇÃO QUANT
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01

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.

8917
R$
26,65

R$
237.638,05

02

BOLO DE OVOS. Bolo simples 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.

50076
R$
25,83

R$
1.293.463,08

PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR P d t f b i d té i i d i i lid d

 
LOTE ADJUDICADO PARA: GOLD COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA - ME – CNPJ: 40.787.863/0001-75



27/02/2023 Página 10 de 10Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3879

27/02/2023 Página 10 de 10Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3879

03

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.

100 R$ 9,90 R$ 990,00

04

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.

64480 R$ 8,06
R$
519.708,80

VALOR TOTAL: (Dois milhões e cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e
três centavos).

R$ 2.051.799,93

ADJUDICANTE:

SORAYA LOPES CARDOSO
Pregoeira/SEARH

 
 
 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

Após adjudicação dos lotes 1, 3, 4 e 5 do Processo Licitatório nº
15.817/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 38/2022, que tem por
objeto o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos da educação infantil, ensino fundamental, educação
de jovens e adultos (EJA) e atendimento educacional especializado
(AEE) do Município de Parnamirim.

HOMOLOGO os seguintes Lotes às empresas:

J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ:
21.172.344/0001-58, LOTE 01;

L P MENDONCA SOBRINHO – CNPJ: 24.913.657/0001-08, LOTE
03;

AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ:
04.731.614/0001-02, LOTE 4;

GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - CNPJ:
40.787.863/0001-75, LOTE 5.  

Parnamirim, 27 de fevereiro de 2023.

JORGE DE MORAES MAIA
Secretário Municipal Adjunto de Administração e dos Recursos

Humanos
 
 
 


