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IPIRANGA, 22 DE AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA N° 280/2019
Dispõe Eleição do Comitê Municipal do Transporte
Escolar, conforme Resolução SEED 777 - 18 de
Fevereiro de 2013.
DO COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 16 O Comitê deve ser criado por meio de Lei Municipal, com a finalidade de acompanhar as condições de oferta
do transporte escolar público municipal, observando-se os seguintes critérios de composição:
I - 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;
II - 01 representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino;
III - 01 representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino;
IV - 01 representante de Pais dos Alunos.
§1. A indicação dos representantes do Comitê deverá ser registrada em Ata, com a nomeação do representante e
seu suplente.
§2. Os representantes do Comitê terão mandato de, no máximo, 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução por
igual período.
§3.O Comitê do Transporte Escolar terá 1 (um) Presidente eleito por seus pares, podendo ser reeleito uma única vez.
§4.A escolha do Presidente do Comitê deverá recair entre os representantes previstos nos incisos II, III e IV do caput
deste artigo.
§5.O Presidente poderá ser substituído, sendo imediatamente eleito outro membro para completar o período restante
do respectivo mandato.
§6. A atuação dos membros do Comitê não será remunerada e é considerada atividade de relevante interesse social.
§7. O Comitê não contará com estrutura administrativa própria, cabendo ao Município garantir infraestrutura e
condições materiais adequadas à execução plena das competências do Comitê.
§8. A criação do Comitê deverá ser publicada no órgão municipal respectivo e também em Diário Oficial do Estado
do Paraná, e cópias dessas publicações devem ser encaminhadas para a Coordenação do Transporte Escolar da
Superintendência do Desenvolvimento Educacional – SUDE/SEED.
Art. 17 Compete ao Comitê Municipal do Transporte Escolar, as seguintes atribuições:
a) analisar os Relatórios Bimestrais de controle do transporte diário dos alunos, contendo data, rota de transporte
escolar, o número de alunos não atendidos, justificativas para as faltas e situação quanto à reposição das faltas
(ANEXO I), que deverão ser encaminhados aos NRE's, com parecer do Comitê;
b) verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisitar ao Município cópia dos documentos que julgar
necessário ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do Transporte Escolar;
c) realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a regularidade do Transporte Escolar;
d) verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando os problemas identificados ao NRE respectivo, para que
as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessário.
DO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 18 O acompanhamento e o controle social sobre a oferta do serviço do PETE serão exercidos junto aos
respectivos Municípios, por intermédio do/da (s):
I. Comitês Municipais de Transporte Escolar, pela análise e vistas dos Relatórios Bimestrais dos Diretores e outros
instrumentos de acompanhamento local da qualidade da oferta do transporte escolar;
II. Núcleos Regionais de Educação (NRE), mediante Relatório Síntese Bimestral do Transporte Escolar e do Termo
de Cumprimento dos Objetivos do Transporte Escolar Municipal
III. Comitê Estadual do Transporte Escolar, conforme disposto no Decreto nº: 2038/2011.
IV. Coordenação do Transporte Escolar, por meio do Sistema de Gestão do Transporte Escolar (SIGET), visitas
técnicas, auditorias, verificação de denúncias e outros.
§1.o O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação dos recursos do PETE serão exercidos pelos Comitês
Municipais do Transporte Escolar, constituídos na forma estabelecida por esta Resolução.
§2.o Os Relatórios Bimestrais dos Diretores consistem no controle bimestral relativo ao transporte diário dos alunos,
contendo o número de alunos atendidos, razões para as faltas e providências tomadas e deverão constar das
prestações de contas municipais dos recursos do Transporte Escolar e serem encaminhados aos NREs, até 10
(dez) dias úteis após o término do bimestre a contar do início do ano letivo da Rede Pública Estadual de Ensino.
§ 3.º O NRE deverá consolidar os Relatórios Bimestrais no Relatório Síntese Bimestral do Transporte Escolar e
mantê-los arquivados por um prazo de 5 (cinco) anos, para eventuais consultas e auditorias da SEED, dos Comitês
Estaduais e Municipais de Transporte Escolar, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da SEED.
§4.º Em caso de identificação da não prestação de serviços do transporte escolar pelos Municípios, por motivos não
justificados, deverá haver a reposição de conteúdos e/ou dias paralisados, de acordo com a programação das
unidades de ensino da SEED com acompanhamento do NRE e registro no Relatório Bimestral.
§5.º Os Relatórios Síntese Bimestrais dos NREs deverão ser encaminhados via correio eletrônico à Coordenação do
Transporte Escolar/DILOG/SUDE/SEED, no prazo de até 20 (vinte) dias após o término do bimestre, a contar do
início do ano letivo da Rede Pública Estadual de Ensino.
§ 6.o A paralisação na prestação de serviços de transporte escolar por motivos não justificados poderão incorrer em
devolução proporcional dos recursos do PETE.
Art. 19 A Prestação de Contas dos recursos do PETE deverá constar da prestação de contas anual dos Municípios e
ser encaminhada diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, de acordo com a Lei Estadual nº: 14.584, de 22 de
dezembro de 2004.
Art. 20 Os documentos comprobatórios das despesas realizadas à conta do PETE, deverão permanecer, por um
prazo de 5 (cinco) anos, contados do julgamento definitivo das contas, arquivados na Prefeitura Municipal, à
disposição da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 21 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia de irregularidades identificadas na aplicação
dos recursos do PETE à SEED, ao Comitê Municipal e Estadual de Transporte Escolar, ao Tribunal de Contas, aos
órgãos de controle interno do Poder Executivo Estadual e ao Ministério Público.
Parágrafo Único. As denúncias que trata o caput deste artigo deverão ser encaminhadas à SEED via postal para:

OUVIDORIA/SEED, na Avenida Água Verde, 2140, Bairro Água Verde – CEP 80.240-900 – Curitiba/PR ou por via
eletrônica para: ouvseed@pr.gov.br.
Ficou leita por todos a seguinte comissão do Comitê Municipal do Transporte Escolar, mandato de 20 de agosto de
2019 a 20 de agosto de 2021.
Representatividade
Representante da Secretaria Municipal de
Educação;
Representante dos Diretores da Rede
Estadual de Ensino;
Representante dos Diretores da Rede
Municipal de Ensino;
Representante de Pais dos Alunos.
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Como presidente deste comitê ficou eleito por unanimidade RENATO JORGE ELEUTÉRIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A pregoeira, Emília Fabiane da Silva Ferreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº
b) Licitação nº:
c) Modalidade:
d) Data Adjudicação
e) Objeto da Licitação:

210/9
100/2019
Pregão
21/08/2019
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar, em atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , Programa Nacional de Alimentação de Creches
(PNAC) e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA - CNPJ: 11.048.787/0001-88
Valor Total do Fornecedor: 81.900,55 (oitenta e um mil e novecentos reais e cinquenta e cinco centavos).
LOTE 1
Item Descrição
1 Abobrinha verde, casca lisa, tamanho de médio a
grande, isenta de fungos e indícios de germinação.
2 Achocolatado instantâneo em pó rico em vitaminas e
fonte de cálcio e ferro, unidade com 400gramas;
Contém: açúcar, cacau em pó, maltodextrina,
minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,
antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Isento
de sujidades e materiais estranhos; admitindo teor
de umidade máxima de 3% em peso; validade
mínima de 6 meses a contar da data da entrega
3 Almôndegas de carne bovina de 1ª qualidade,
unidades com aproximadamente 60 gramas
4 Alho bulbo inteiriço, nacional, 1ª qualidade, fresco,
firme e intacto, sem lesões de origem física ou
mecânica, tamanho e coloração uniforme;
acondicionado de forma apropriada, demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF, INMETRO e outras).
6

7

8

9
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Marca
IN NATURA

Unidade
KG

Quant.
81

Valor Unit. Valor Total
R$ 4,7000 R$ 380,7000

CHOCOTEM

UN

305

R$ 3,1500 R$ 960,7500

SÃO
FRANCISCO
AGRO

KG

60

KG

90

Arroz parbolizado;kg tipo 1, pacote com 5 Kg; arroz;
agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com
teor de umidade máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos; acondicionado em
sacos plásticos, validade mínima 6 meses a partir da
data de entrega
Banana caturra de 1º qualidade; em pencas; de
primeira; tamanho e coloração uniformes; com polpa
firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida e
madura; sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

RAMPINELLI

PCT

IN NATURA

Batata lavada, 1ª qualidade, fresca, firme e intacta,
sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras
e cortes), tamanho uniforme, graúda;
acondicionadas de forma apropriada, demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO
e outras).
Bebida Láctea tipo iogurte de morango, pacote com
1 litro Prazo mínimo de validade 06 meses a partir
da data de entrega.
Biscoito doce amanteigado, sabores: original, coco,
aveia e mel, chocolate, leite, banana com canela,
nata ou milho verde, pacote com mínimo 330
gramas.
Biscoito cream cracker integral pcts 400 grs farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, farelo de trigo, amido de milho, sal, açúcar
invertido, extrato de malte, fermento químico. Sem
gordura trans.
Características: cor, odor, sabor e textura
característica
Biscoito salgado Cream-Cracker sem lactose, 400
gramas. Características Técnicas: Produto obtido

R$
24,3000
R$
17,9000

R$
1.458,0000
R$
1.611,0000

200

R$
10,5000

R$
2.100,0000

KG

2101

R$ 1,7900

R$
3.760,7900

IN NATURA

KG

498

R$ 2,8800

R$
1.434,2400

SANTA
CLARA

L

1228

R$ 3,2500

R$
3.991,0000

VISCONTI

UN

240

R$ 2,8500 R$ 684,0000

ORQUIDEA

UN

15

R$ 4,4500

R$ 66,7500

LIANE

PCT

20

R$ 3,5000

R$ 70,0000

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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pelo amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com farinhas,
amidos, féculas, fermentadas ou não e outras
substâncias permitidas na legislação. Umidade
máxima de 6%. Ingredientes mínimos: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar,
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja.
Observação: Não deve conter lactose. Embalagem:
dupla, sendo a interna em polipropileno bi-orientado
e a externa em filme laminado flexível composto de
polipropileno biorientado. Prazo de validade: mínimo
6 meses.
Biscoito doce tipo Maria sem lactose, 400 gramas.
Características Técnicas: Produto obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de massa
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos,
féculas, fermentadas ou não e outras substâncias
permitidas na legislação. Umidade máxima de 6%.
Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar,
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja.
Observação: Não deve conter lactose. Embalagem:
dupla, sendo a interna em polipropileno bi-orientado
e a externa em filme laminado flexível composto de
polipropileno biorientado. Prazo de validade: mínimo
6 meses.
Cebola, 1ª qualidade, fresca, firme e intacta, sem
lesões de origem física e mecânica (perfurações e
cortes), tamanho uniforme, bem desenvolvida;
acondicionadas de forma apropriada, demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras)
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Pão caseiro integral (500gr)

DALAZOANA

KG

249

51
52

Pão caseiro (500 g)
Pó para pudim diet : sabores leite condensado,
chocolate, baunilha, isento de açúcar - indicado para
dietas restritas em açúcar. Embalagem 30 gr.
Validade mínima de 6 meses da entrega.
Salsicha a granel (tipo vina hot dog)

DALAZOANA
APTI

KG
UN

83
15

AGROGEM

KG

230

R$ 7,9000

Suco de uva natural, 100% integral, sem adição de
água, açúcar, conservantes e corantes, frasco de
vidro com 1,5 litros.
Vinagre de álcool, frasco com 900 ml Prazo mínimo
de validade 06 meses a partir da data de entrega.
Carne moída de primeira resfriada. Carne bovina;
músculo dianteiro; moída; resfriada; no Maximo 10%
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e odor
próprios.
Carne suína; pernil, sem osso processado em cubos.

MOSTEIRO

FR

500

R$
11,6000

CHEMIN

UN

120

SÃO
FRANCISCO

KG

950

R$
15,9000

R$
15.105,0000

SÃO
FRANCISCO

KG

435

R$
13,8000

R$
6.003,0000

Unidade
UN

Quant.
670

Valor Unit.
R$ 2,6000

Valor Total
R$
1.742,0000

PCT

470

R$ 2,6000

R$
1.222,0000

UN

100

R$ 2,9000

R$
290,0000

PCT

60

R$ 6,4500

R$
387,0000

UN

170

R$ 6,0000

R$
1.020,0000

44
45

PCT

20

R$ 3,5000

R$ 70,0000
48

IN NATURA

KG

170

R$ 5,4000 R$ 918,0000
55
57
60

UN

IN NATURA
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R$ 6,7000 R$ 268,0000

62

63

UN

96

R$ 3,7000 R$ 355,2000

UN

700

R$ 2,4000

R$
1.680,0000

UN

20

R$ 2,2000

R$ 44,0000

KG

200

R$ 2,0000 R$ 400,0000

12

16
17

UN

3400

KG

80

KG

3314

R$ 2,4500

R$
8.330,0000

R$
R$ 928,0000
11,6000
R$ 3,5800
R$
11.864,1200

UN

20

R$ 3,1500

R$ 63,0000

UN

510

R$ 3,1000

R$
1.581,0000

KG

80

R$ 4,2800 R$ 342,4000

UN

200

R$ 4,1000 R$ 820,0000

DZ

161

R$ 4,1500 R$ 668,1500

UN

4880

R$ 0,4600

R$
1.817,0000
R$
5.800,0000

R$ 1,4000 R$ 168,0000

FORNECEDOR: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: 8.212,75 (oito mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos).
LOTE 1
Item
10
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50

R$
2.244,8000
R$
R$
12,8000 3.187,2000
R$ 8,7000 R$ 722,1000
R$ 1,8500 R$ 27,7500

42

Cereal a base de arroz, embalagem com 300 gramas NUTRILON
Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A,vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico,
vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém Glúten.
Contém traços de leite.
LORENZ
Doce de fruta cremoso ou geleia sabor morango.
Ingredientes: morando, açúcar, xarope de glicose,
maçã, pectina, acidulante láctico e conservadores
benzoato de sódio e sorbato de potássio. Na porção
de 20 g aproximadamente 13 g carboidratos. Não
contém gluten. Embalagem de 400 gramas. Data de
validade e fabricação na embalagem. Validade de no
mínimo 60 dias. A fabricação não deverá ultrapassar
30 dias anteriores à data de entrega do produto.
Registro do produto na legislação vigente.
QUERO
Extrato de tomate, caixa com 320 gramas Prazo
mínimo de validade 06 meses a partir da data de
entrega.
Fermento em pó químico para bolo, embalagem com
APTI
100 gramas Prazo mínimo de validade 06 meses a
partir da data de entrega.
SINHA
Fubá amarelo fino - 1 kg Fubá de milho; simples, do
grão de milho moído; com aspec. Cor, cheiro e sabor
próprios; com ausência de umid.,fermentação,ranço;
isento de sujidades,parasitas e larvas; valid. Mínima
4 meses a contar da entrega, em saco plástico
transp.,atóxico.
Leite integral UHT longa vida, caixa com 1 litro Prazo COLONIA
mínimo de validade 06 meses a partir da data de HOLANDESA
entrega.
Linguiça de frango
COPACOL
Maça gala de 1º qualidade nacional; de primeira;
apresentando tamanho, cor e conformação
uniforme; devendo ser bem desenvolvida e madura;
com polpa intacta e firme; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

49

LIANE
Macarrão aletria com ovos pacote de 500 gramas
Prazo mínimo de validade 06 meses a partir da data
de entrega.
LIANE
Macarrão parafuso tricolor com ovos pasteurizados
pacote 500 gr. Prazo mínimo de validade de 06
meses a partir da data de entrega.
Mamão formosa, de 1° qualidade, em grau médio de IN NATURA
amadurecimento, de colheita recente e isendo de
resíduos de agrotóxico, conforme legislação.
Margarina sem sal sem gordura trans; teor de DORIANA
lipídios de forma precisa na embalagem, acima de
65%; podendo conter vitamina e outras substâncias
permitidas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios;
validade mínima 6 meses a contar da entrega,
atóxico; pote com 500 gramas.
AGRO
Ovos de galinha, caixa com 12 unidades; branco;
pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento
de sujidades, fungos e substancias tóxicas;
acondicionado em embalagem apropriada; prazo
mínimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento;
Pão francês, unidade com 50 gramas, fresco, do dia DALAZOANA

40

LIANE

PÁGINA - 2

25

Descrição
Marca
Biscoito salgado Tipo água e sal pcts com TODESCHINI
360grs; farinha de trigo,gordura vegetal
hidrogenada; outras substancias permitidas;
validade mínima de 5 meses a contar da
entrega,em embalagem filme
Biscoito tipo maisena pacote com 360 gramas TODESCHINI
biscoito doce s/recheio; de farinha de
trigo,gordura vegetal,sal;outras substancias
permitidas; validade mínima de 5 meses a contar
da data entrega,e embalagem filme.
Biscoito rosquinha de leite, pacote com 300 PRODASA
gramas. Validade mínima do produto: 6 meses a
contar da data de entrega.
Café torrado e moído, pacote com 500 gramas DA MANHA
Especificações mínimas:
-Torrado, moído, tipo embalagem almofada, com
selo de pureza ABIC. Informação nutricional:
Valor calórico; 4,34 kcal. Carboidratos: 0,68g;
Proteínas: 0,33g; Gorduras totais: 0,05g; Sódio:
0,36mg. Prazo mínimo de validade de 06 meses
a partir da data de entrega.
NESTLE
Farinha láctea de trigo enriquecido com ferro e
ácido fólico; açúcar, leite em pó integral,
vitaminas (C, B5, B6 e B1) e minerais, fosforo de
cálcio dibasico, fumarato ferroso e oxido de zinco
(cálcio, ferro e zinco), sal e aromatizantes.
Contem leite e derivadosde trigo. Pode conter
soja, centeio, cevada e aveia. Contém glúten. Na

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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27

28

43
53
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cor amarelada, acondicionada em pacote de
210g, com validade mínima na data de entrega
de 6 meses; portaria 273 de 22 de setembro de
2005 e suas alterações posteriores, produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced. Administrativos determinados pela
Anvisa.
Farinha de milho pacote com 1kg Prazo mínimo KY FARINHA
de validade 06 meses a partir da data de entrega.
MONA
Farinha de trigo especial tipo 1, pacote com 5kg
enriquecida com ferro e ácido fólico. Grãos
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita, não
apresentar-se úmida, fermentada e rançosa.
Obedecer recomendaçõda da Portaria 354 de
18/07/96. Validade de no mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega
MALU
Feijão Preto: Tipo 1, Grupo 1, Classe preto.
Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos
vivos ou mortos. Não poderá apresentar grãos
disformes e/ou torrados, bolor, mofo, caruncho.
Macarrão de arroz zero gluten, leite e
URBANO
lactosepacote com 500 gramas
Quirera de milho fina amarela, pacote com 1
SILOTI
quilo Prazo mínimo de validade 06 meses a
partir da data de entrega.

KG

170

R$ 2,2500

R$
382,5000
R$
512,5000

PCT

50

R$
10,2500

KG

550

R$ 3,8500

R$
2.117,5000

UN

15

R$ 7,7500

PCT

235

R$ 1,8000

R$
116,2500
R$
423,0000

PÁGINA - 3

LOTE 2 COTA EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Valor Total
Unit.
1 Carne bovina picada em cubos de 1º qualidade (mistura
SÃO
KG 1100
R$
R$
de patinho, cochão mole e posta). Sem osso
FRANCISCO
19,9000 21.890,0000
NAT
KG
400
R$
R$
2 Peito de frango sem osso, sem pele, partes inteiras, sem
11,3000 4.520,0000
tempero;
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico
atóxico, rotulado, pesando, e suas condições deverão estar
de acordo com a nta-3(dec.12486,20/10/78) e (port.
210,10/11/98).
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 123.405,80 (cento e vinte e três mil, quatrocentos cinco reais e oitenta centavos).
Ipiranga/PR, 21 de agosto de 2019.
Emília Fabiane da Silva Ferreira
Pregoeira

FORNECEDOR: NEW COMPANY LICITACÕES EIRELI - CNPJ: 32.387.337/0001-90
Valor Total do Fornecedor: 6.882,50 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
LOTE 1
Item Descrição
5

19

21

23
29
32

41
46
47
54

Marca

DOCE
Açúcar refinado, pacote c/ 5 quilos Obtido da cana de açúcar,
refinado; com aspecto cor, cheiro próprio, sabor doce; com teor SUCAR
de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p;
sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em
plástico atóxico, validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega.
ALCA
Cereal de milho açucarado. Farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio, FOODS
carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e
aromatizante vanilina. Contém Glúten. Contém traços de leite.
Embalagem com 500 gramas. Prazo mínimo de validade seis
meses a partir da data de entrega.
Chá natural caixas de 250 gramas. Erva mate queimado; folha DMILLE
novas; vegetais ligeiramente tostados e partidos; com aspecto
cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e
larvas; validade 6 meses a contar da entrega, em embalagem a
granel e apropriada
Ervilha em conserva, embalagem com 200 gramas Prazo GOIAS
mínimo de validade 06 meses a partir da data de entrega
VERDE
Fermento em pó para pão, sachê com 125 gramas Prazo mínimo
APTI
de validade 06 meses a partir da data de entrega.
Gelatina natural diversos sabores. Ingredientes: açúcar, gelatina DA CHINA
comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico, estabilizante
citrato de sódio, corante natural cúrcuma, aromatizada. Não
deve conter glúten. Embalagem com 30 gr.
Macarrão parafuso com ovos pasteurizados pacote de 500 gr. DMILLE
Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de
entrega.
Milho verde em conserva (milho, água, sal e açúcar). Não FUGINI
contém glúten Validade mínima 6 meses a contar da entrega
Embalagem com peso líquido de 200g
Óleo de soja refinado, embalagem com 900ml obtido de espécie COCAMAR
vegetal; isento de ranço e substancias estranha; validade
mínima 6 meses a contar da entrega frasco com 900 ml.
POP
Sal refinado - pacote com 1kg iodado; com no mínimo 96,95%
de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de
polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão
estar de acordo com a (resolução rdc n 28, de 28/03/00).

Unidade Quant.

Valor Valor Total
Unit.
R$
R$
9,0000 1.620,0000

PCT

180

UN

300

R$
R$
7,2500 2.175,0000

UN

150

R$
2,4500

LT

200

UN

30

CX

25

R$
R$
1,6700 334,0000
R$
R$
5,1500 154,5000
R$ R$ 22,5000
0,9000

UN

510

R$
1,7500

R$
892,5000

UN

200

R$
1,6000

R$
320,0000

UN

250

R$
3,0500

R$
762,5000

PCT

180

R$
1,3000

R$
234,0000

R$
367,5000

FORNECEDOR: TELMARI BASSO DALAZOANA - CNPJ: 32.958.903/0001-76
Valor Total do Fornecedor: 26.410,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e dez reais).
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