Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2020/PMNEP/SRP/PP
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Esperança
do Piriá, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o
Pregão Presencial nº. 003/2020/PMNEP/SRP/PP que teve como objetivo a Aquisição de Gêneros
Alimentícios a fim de suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar da rede
Municipal e Estadual de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Nova Esperança do Piriá/PA.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº.
003/2020/PMNEP/SRP/PP e ADJUDICO à(s) proponente(s) E DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
CNPJ: 26.877.053/0001-89, R.R. DA SILVA & SILVA COMERCIO LTDA CNPJ: 09.529.269/0001-34,
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ: 01.580.769/0001-99, R & C MARTINS COMERCIO
LTDA CNPJ: 18.175.732/0001-88, BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAS EM GERAL E
SERVIÇOS LTDA CNPJ: 24.011.497/0001-01, CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.163.746/0001-02, L COSTA & G RAMOS LTDA CNPJ: 33.724.724/0001-37 vencedora(s)

desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujos valores seguem abaixo:
HOMOLOGO:
ITEN
ESPECIFICAÇÃO
S

1

2

3

UND

AÇÚCAR - tipo cristal, cor
branco, sem umidade e sujidade.
Embalado em saco plástico,
pacote de 1kg, acondicionado em
PCT DE
fardo de 15 a 30kg. Apresentar
1 KG
data de fabricação, validade e n°
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 12 meses a partir da
data da entrega.
ACHOCOLATADOApresentação
em
pó.
Enriquecido com vitaminas e sais
minerais.
Embalagem
de
polietileno. Apresentar data de PCT DE 400 G
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 06 meses a partir da data
da entrega.
ALHO- Apresentação natural,
aspecto físico em cabeça, tipo
KG
branco/ importado, tamanho
médio
a
grande,
fresco.

QUAT
.
MÁX.

MARCA

VAL.
VENC

EMP.
VENC

9.000

CAUAXI

3,00

CASTANHEIRA

6.000

MARATA

7,10

RR

1.000

SABOR DO REI

18,50

RR
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4

5

6

Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 03
meses a partir da data da entrega.
ALMONDEGAS - almondegas,
arredondadas,
íntegras,
de
consistência própria, a base de:
carne bovina/sal/farinha de rosca/
alho/
cebola/
condimentos
(permitidos), com molho de
tomate: água/polpa de tomate/
amido/ cebola/ açúcar/ alho/ sal,
não podendo conter soja. Deverá
LATA DE 420
ter
fechamento
em
lata.
G
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote e nº do
registro do SIM (Selo de
Inspeção Municipal), SIE (Selo
de Inspeção Estadual) ou SIF
(Selo de Inspeção Federal). Com
prazo de validade de no mínimo
06 meses a partir da data da
entrega.
ARROZ BRANCO – tipo agulha,
cor branca polida, longo, fino,
tipo
1,
sem
sujidades/
parasitas/larvas/bolores,
contendo no mínimo de 90% de
grãos inteiros com no máximo
14%
de
umidade,
com
rendimento após a cocção de no
PCT DE 1 KG
mínimo 2,5 vezes a mais.
Embalado em saco plástico,
pacote de 1kg, acondicionado em
fardo de 15 a 30kg. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
de lote Com prazo de validade de
no mínimo 12 meses a partir da
data da entrega.
ARROZ PARBOLIZADO - tipo
agulha, cor branca polida, longo,
fino, tipo 1, sem sujidades/
parasitas/larvas/bolores,
contendo no mínimo de 90% de
grãos inteiros com no máximo
14%
de
umidade,
com
rendimento após a cocção de no
PCT DE 1 KG
mínimo 2,5 vezes a mais.
Embalado em saco plástico,
pacote de 1kg, acondicionado em
fardo de 15 a 30kg. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 12 meses a partir da
data da entrega.

3.500

BORDON

7,00

CAJADO

1.500

DO CARLITO

3,40

RR

8.000

ZILMAR

3,35

BRASIL
NORTE
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8

9

10

11

AVEIA EM FLOCOS– isenta de
mofo, livre de parasitas e
substâncias
nocivas,
acondicionada em embalagens de
200g, atóxica, resistente e EMBALAGE
4.500
hermeticamente
vedada. M DE 200 G
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega.
AZEITE DE DENDÊ - puro,
baixa acidez. Embalado em
garrafa de 200 ml. Apresentar
GARRAFA DE
data de fabricação, validade e n°
870
200 ML
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 06 meses a partir da
data da entrega.
BATATA INGLESA – Fresca,
lavada,
de
1ª
qualidade,
compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor
típicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Com
tamanho uniforme, devendo ser
graúdas. Não serão permitidos
KG
4.000
danos que lhe alterem a
conformação e a aparência.
Necessita estar isento de:
sujidades, insetos, parasitas e
larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Podendo
ser
orgânico. Embalado em sacos de
até 10 kg.
BEBIDA A BASE DE SOJA – a
base de soja, enriquecido com
vitamina C, rendimento mínimo
de 45 porções de 200 ml.
Embalagem de poliéster mais
1 KG
1.200
polietileno de 1 kg. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 11 meses a partir da
data de entrega
BISCOITO SALGADO – tipo
cream cracker, a base de: farinha
de trigo/ gordura vegetal
hidrogenada/ açúcar/ amido de
milho/ sal refinado/ fermento/
leite ou soro/ outros, composição
nutricional mínima: 12% de
PCT DE 400 G 10.000
proteínas, embalagem tipo 3 em
1. Serão rejeitados os biscoitos
mal cozidos, queimados e de
características
organolépticas
anormais. Apresentar data de
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no

QUAQUER

4,89

RR

MARIZA

2,90

BRASIL
NORTE

IN NATURA

6,00

CAJADO

TEC NUTRE

15,15

R&C MARTINS

HILEIA

3,75

RR
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mínimo 11 meses a partir da data
da entrega.

12

13

14

BISCOITO DOCE - tipo Maria
deverá ser 0+fabricado a partir de
matérias primas sã e limpa, não
devem estar mal assadas ou com
caracteres
organolépticos
anormais. Embalagem: saco de PCT DE 400 G
polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo
400g. Prazo de validade mínimo
11 meses a contar a partir da data
de entrega.
BISCOITO DOCE - tipo
rosquinha deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sã e
limpa, não devem estar mal
assadas ou com caracteres
organolépticos
anormais. PCT DE 400 G
Embalagem: saco de polietileno
atóxico, transparente, resistente,
lacrado, contendo 400g. Prazo de
validade mínimo 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
CARNE MOÍDA - a carne deve
ser de patinho ou coxão mole,
congelada, com temperatura de 10º a -25ºC, com no máximo 10%
de gordura e 3% de aponeurose,
isenta de cartilagens e ossos,
manipulada em boas condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária. Deve apresentar-se
com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, isento de
KG
aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas
características naturais (físicas,
químicas e organolépticas) de
acordo com a Legislação
Sanitária e Ministério de
Agricultura. Apresentar data de
fabricação, validade, n° de lote,
nº do registro do SIM (Selo de
Inspeção Municipal), SIE (Selo
de Inspeção Estadual) ou SIF

10.500

VITORIA

3,85

CAJADO

8.000

HILEIA

4,25

RR

3.000

QUALITY BIFFE

21,00

E.DE ARAUJO
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16

(Selo de Inspeção Federal),
composição do produto e
quantidade (peso). Deverá ser
acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico
atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de
microorganismos em pacotes de
1 kg. Com prazo de validade de
no mínimo 06 meses a partir da
data da entrega.
CARNE S/ OSSO – Corte coxão
mole,
congelada,
com
temperatura de -10º a -25ºC, com
no máximo 10% manipulada em
boas condições de saúde,
abatidos
sob
inspeção
veterinária. Deve apresentar-se
com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas isento de
aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas
características naturais (físicas,
químicas e organolépticas) de
acordo com a Legislação
Sanitária e Ministério de
Agricultura. Apresentar data de
fabricação, validade, n° de lote,
nº do registro do SIM (Selo de
Inspeção Municipal), SIE (Selo
de Inspeção Estadual) ou SIF
(Selo de Inspeção Federal),
composição do produto e
quantidade (peso). Deverá ser
acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico
atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de
microorganismos em pacotes de
1 kg. Com prazo de validade de
no mínimo 06 meses a partir da
data da entrega.
CEBOLA – bulbo de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos a casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico.

KG

7.000

QUALITY BIFFE

28,90

R&C MARTINS

KG

4.000

IN NATURA

6,80

CAJADO
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18

19

20

21

CENOURA – raiz tuberculosa,
suculenta, de tamanho médio no
estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, escovadas,
coloração uniforme; isentas de
sujidades, insetos, parasitas,
KG
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica. Podendo ser
orgânico.
CHARQUE - curada, seca, a base
de: carne bovina / sal. Embalado
a vácuo – CRAYOVAC, em
caixa de 30 Kg, contendo 60
embalagens de 500g ou 30
embalagens de 1 kg. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
KG
de lote e nº do registro do SIM
(Selo de Inspeção Municipal),
SIE (Selo de Inspeção Estadual)
ou SIF (Selo de Inspeção
Federal). Com prazo de validade
de no mínimo 06 meses a partir
da data da entrega.
CREME DE LEITE – UHT
homogeneizado,
sem
necessidade de refrigeração.
Embalagem tetrapak de 200g.
Apresentar data de fabricação,
validade, n° de lote e nº do EMBALAGE
registro do SIM (Selo de M TETRAPAK
Inspeção Municipal), SIE (Selo
DE200G
de Inspeção Estadual) ou SIF
(Selo de Inspeção Federal). Com
prazo de validade de no mínimo
06 meses a partir da data da
entrega.
ERVILHA EM CONSERVA – a
base de: ervilha/ água/ sal/
açúcar.
Sem
conservantes.
EMBALAGE
Apresentar data de fabricação,
M DE200G
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega.
EXTRATO DE TOMATE Produto elaborado a partir da
Polpa de Tomate, adicionado de
sal e açúcar, homogeneizado,
passa
por
processo
de
EMBALAGE
pasteurização, holding time e
M DE320G
resfriamento, sendo envasado
assepticamente
em
bags
previamente
esterilizados.
Aspecto
visual:
Pasta
homogênea.
Sabor:

6.000

IN NATURA

6,90

CAJADO

2.000

BELLOCHARQU
E

29,00

BOM BONS

2.000

ITAMBÉ

2,90

E.DE ARAUJO

3.000

OLE

3,00

RR

700

QUERO

2,39

RR
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22

23

24

Característico com ausência de
sabores
estranhos.
Cor:
Vermelho intenso. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 12 meses a partir da
data da entrega.
FLOCOS DE MILHO PRÉCOZIDA –
De
primeira
qualidade, para preparo de
cuscuz, bolos e mingaus, 100%
natural e sem sal. Em embalagem
de 500g. Apresentar data de
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 12 meses a partir da data
da entrega.
FARINHA DE TRIGO C/
FERMENTO
–
Tipo
I.
Enriquecida com ferro e ácido
fólico. Deve ser fabricada a partir
de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá estar em perfeito estado
de conservação. Não poderá estar
úmida ou fermentada, nem
apresentar resíduos, impurezas e
rendimento
insatisfatório.
Embalagem: atóxica, deve estar
intacta,
acondicionada
em
pacotes de 1 kg. Apresentar data
de fabricação, validade e n° de
lote. Com prazo de validade de
no mínimo 04 meses a partir da
data da entrega.
FARINHA DE TRIGO S/
FERMENTO
–
Tipo
I.
Enriquecida com ferro e ácido
fólico. Deve ser fabricada a partir
de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá estar em perfeito estado
de conservação. Não poderá estar
úmida ou fermentada, nem
apresentar resíduos, impurezas e
rendimento
insatisfatório.
Embalagem: atóxica, deve estar
intacta,
acondicionada
em
pacotes de 1 kg. Apresentar data
de fabricação, validade e n° de
lote. Com prazo de validade de
no mínimo 04 meses a partir da
data da entrega.

EMBALAGE
M DE 500G

680

VITAMILHO

2,10

BRASIL
NORTE

KG

1.500

ROSA BRANCA

3,75

RR

KG

1.500

DONA MARIA

4,50

BRASIL
NORTE
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25

26

27

28

FEIJÃO CARIOQUINHA – tipo
1, limpo, extra, 1ª qualidade,
constituído de mínimo 90% de
grãos na cor característica a
variedade
correspondente,
tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos, sendo
KG
permitido no máximo 2% de
impurezas e materiais estranhos.
Livre de parasitas e bolores.
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega
FRANGO (PEITO) - congelado
com temperatura de -10º a -25ºC,
com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não
amolecido, e nem pegajoso, cor
própria
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem
em
saco
de
polietileno transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do
produto até o momento do
KG
consumo, contendo pacotes de
1kg, acondicionados em caixas
lacradas com 15 kg. Apresentar
data de fabricação, validade, n°
de lote, nº do registro do SIM
(Selo de Inspeção Municipal),
SIE (Selo de Inspeção Estadual)
ou SIF (Selo de Inspeção Federal,
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais e quantidade do
produto. Com prazo de validade
mínimo de 06 meses a partir da
data de entrega.
KETCHUP - Embalagem: frasco
com 200g. Apresentar data de
EMBALAGE
fabricação, validade e n° de lote.
M TETRAPAK
Com prazo de validade de no
DE300G
mínimo 12 meses a partir da data
da entrega.
LEITE
CONDENSADO
–
Embalagem aluminizada longa
vida de 395g. Composição
nutricional: 26% no mínimo de EMBALAGE
gordura e proteína. Apresentar M TETRAPAK
data de fabricação, validade e n°
DE395 G
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 10 meses a partir da
data da entrega.

900

VER-O-PESO

7,00

BRASIL
NORTE

2.000

AMERICANO

10,99

CASTANHEIRA

500

QUERO

3,50

RR

800

MOCOCA

3,95

RR
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30

31

32

33

LEITE DE COCO - Deverá ser
fabricado de matéria prima de 1°
qualidade. Em embalagens de
vidro de 200ml. Acondicionados
GARRAFA DE
em caixas, contendo data de
1.650
200 ML
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 10 meses a partir da data
da entrega.
LEITE EM PÓ INTEGRAL–
embalagem
aluminizada,
composição nutricional: 26% no
mínimo de gordura e proteína.
Apresentar data de fabricação,
validade, n° de lote, nº do registro
do SIM (Selo de Inspeção EMBALAGE
30.000
Municipal), SIE (Selo de M DE 200 G
Inspeção Estadual) ou SIF (Selo
de Inspeção Federal, informações
nutricionais e quantidade do
produto. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE - a base de: farinha
de sêmola ou semolina/ corante
natural de urucum ou outras
substâncias
permitidas
e
submetido
a
processos
EMBALAGE
tecnológicos
adequados,
2.000
M DE 500 G
composição nutricional: máximo
76g de hidrato de carbono.
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO - a base de: farinha
de sêmola ou semolina/ corante
natural de urucum ou outras
substâncias
permitidas
e
submetido
a
processos
EMBALAGE
tecnológicos
adequados,
2.000
M DE 500 G
composição nutricional: máximo
76g de hidrato de carbono.
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega
MAÇÃ FUJI - fruto de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
KG
1.000
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação,

MARIZA

2,95

E.DE ARAUJO

CCGL

5,30

R&C MARTINS

HILEIA

3,12

CASTANHEIRA

HILEIA

3,75

E.DE ARAUJO

IN NATURA

11,00

CAJADO

Avenida São Pedro, 752 – Centro – Nova Esperança do Piriá – Pará
CNPJ. 84.263.862/0001-05 – Fone/fax: (91) 3817-1389

Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

34

35

36

37

38

o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica; livre de
resíduos
de
fertilizantes.
Embalagem: em sacos plásticos
resistentes
MARGARINA - C/ sal com 60%
a 80 % de lipídios. Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares. Deverá estar isento de
ranço de outras características
EMBALAGE
indesejáveis - embalagens de
M DE 500 G
250g. Apresentar data de
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 06 meses a partir da data
da entrega.
MP MINGAU DE FARINHA
LÁCTEA- enriquecido com
Vitaminas
e
minerais.
Embalagem de poliéster mais
EMBALAGE
polietileno. Apresentar data de
M DE 230 G
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 12 meses a partir da data
da entrega.
MASSA P/ SOPA TIPO “PAI
NOSSO” - a base de: farinha de
trigo de sêmola ou semolina com
ferro e ácido fólico/ corante
natural de urucum ou outras
substâncias
permitidas
e
submetido
a
processos EMBALAGE
tecnológicos
adequados, M DE 500 G
composição nutricional: máximo
75g de hidrato de carbono.
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 12
meses a partir da data da entrega.
MILHO BRANCO - Grão de boa
qualidade isento de mofos e
impurezas. Embalagens de 500g.
EMBALAGE
Contendo data de fabricação,
M DE 500 G
validade e n° de lote. Com prazo
de validade de no mínimo 06
meses a partir da data da entrega.
MILHO
VERDE
EM
CONSERVA – a base de: milho/ EMBALAGE
água/
sal/
açúcar.
Sem M TETRAPAK
conservantes. Apresentar data de
DE200G
fabricação, validade e n° de lote.

1.400

PRIMO

4,70

RR

4.000

MARATA

5,20

CASTANHEIRA

2.500

RICOSA

3,65

BOM BONS

1.650

CECIM

3,90

RR

3.000

QUERO

2,20

E.DE ARAUJO
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Com prazo de validade de no
mínimo 12 meses a partir da data
da entrega.
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40

41

42

ÓLEO DE SOJA– produto
derivado de soja comestível, e
refinado. Apresentar data de
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 12 meses a partir da data
da entrega.
PÃO DE LEITE, (50g) – Produto
obtido pela cocção, em condições
técnicas e higiênico sanitárias
adequadas,
preparado
com
farinha de trigo, fermento
biológico, leite, sal, açúcar,
podendo
conter
outros
ingredientes desde que declarado
e aprovado pela ANVISA.
Apresentar data de fabricação e
validade.
PÃO DE FORMA- Massa leve,
farinha
de
trigo/fermento/sal/açúcar,
gordura tipo vegetal e água, com
casca, fatiado, cortado em fatias.
Será rejeitado o pão queimado ou
mal cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos
e não será permitida a adição de
farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção.
Isento de parasita, sujidades,
larvas e material estranho.
Contendo na embalagem a
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
data de embalagem, peso líquido.
Validade mínima de 05 (cinco)
dias a contar no ato da entrega.
Unidade utilizada: pacote de 500
g.
SAL IODADO DE MESA –
contendo sal iodado não tóxico,
com dosagem mínima de 10mg e
máxima de 15mg de acordo com
a legislação federal vigente.
Apresentar data de fabricação,
validade e n° de lote.

PET DE 900
ML

1.600

CONCORDIA

4,79

BRASIL
NORTE

UNIDADE

25.000

REGIONAL

0,60

RR

PACOTE

2.500

MASSA LEVE

13,80

BRASIL
NORTE

KG

450

NOTA 1O

1,00

RR
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SARDINHA
AO
ÓLEO
COMESTÍVEL produto
elaborado
com
sardinhas
íntegras,
descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres
de nadadeiras, conservado em EMBALAGE
óleo comestível. Embalagem c/
M DE 84 G
sistema abre fácil. Apresentar
data de fabricação, validade e n°
de lote. Com prazo de validade de
no mínimo 12 meses a partir da
data da entrega.
SUCO
CONCENTRADO
SABOR CAJU – Composto
líquido a base de: água/ suco de
caju concentrado/ pasteurizado e
homogeneizado, obtido da polpa
da fruta madura, isento de
fragmentos das partes não
comestíveis, com aspecto, cor, EMBALAGE
cheiro
e
sabor
próprio, M DE 500 ML
acondicionado em garrafas.
Caixa com 12 unidades de 500ml
cada. Apresentar data de
fabricação, validade e n° de lote.
Com prazo de validade de no
mínimo 10 meses a partir da data
da entrega.
VINAGRE DE ÁLCOOL –
Composição: fermento acético,
de álcool e água, livre de
sujidades, acondicionado em EMBALAGE
frascos plásticos. Pacote com 12 M DE 750 ML
unidades de 750ml cada.
Apresentando 4% de acidez
volátil.

4.500

GOMES DA
COSTA

4,40

BOM BONS

2.500

DAFRUTRA

3,68

RR

500

FRUTA SUL

2,58

CASTANHEIRA

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.
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