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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 490/2021

No dia 23 de Abril de 2021, no(a) MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO , inscrito(a) no CNPJ 02.056.778/0001-48, com sede à PC CIVICA n° 01 CEP 75890-000 – São Simão-GO neste ato legalmente
representado por FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO , portador do CPF n° 24623393100, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s)
empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: SUPER CANAA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA  CNPJ: 31.307.035/0001-00

Representante: Jefferson

Telefone: (62) 3942-3063

Email: supercanaalicitacao@gmail.com

Endereço: R JOSE HERMANO, 316 - SETOR CAMPINAS, Goiânia - GO - 74515-030

Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total

88 MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500 GR.
Produto de sêmola como ovos, vitaminado,
composto de matéria prima de primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas de material
terroso, parasitas. O produto deverá ser
classificado como massa seca de formato
espaguete, em conformidade com a
legislação vigente (rdc 263 de 22/09/05 e
decret012.486/78, da secretaria de saúde do
estado de são Paulo (nta 49 - massas
alimentícias ou macarrão). O macarrão, ao
ser colocado na água, não deverá turvá-la
antes da cocção e não poderá apresentar se
fermentado ou rançoso. Embalagem: em
pacotes com 500 gr. Prazo de validade:
mínima de 12 meses. - prazo de fabricação:
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega. O produto deverá ter o selo da
ABIMA. Produto de referência:Liane, Amália
ou Cristal ou produto similar ou produto de
melhor qualidade

600,00 UN CRISTAL UNIDADE R$ 3,00 R$1.800,00

90 MACARRÃO PARAFUSO OU PENNE,
500G- Produto de sêmola com ovos tipo
parafuso.Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, ovo
pasteurizado e corantenatural urucum e
curcuma. Contem (pró-vitamina A)
adicionados com água e submetidos a
processo tecnológico adequado. Massa
alimentícia em conformidade com a
legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e
decreto 12.486/78, da Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas
alimentícias ou macarrão).Validademínima de
12 (doze) meses e fabricação não superior a
30 (trinta) dias daentrega do produto. O
produto deverá ter o selo da ABIMA. Produto
de referência:(Amália, Cristal) ou produto
similar ou de melhor qualidade.

9.000,00 UN CRISTAL UNIDADE R$ 2,75 R$24.750,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram
esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 24/04/2022 , a contar do dia 23/04/2021 .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.
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