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LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE AMOSTRAS - CESTAS BÁSICAS -
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 113/2021

MARINETE S SOUSA — ME, CNPJ n": 04.350.964/0001-10, representada pela Sra.
Marinete Silva Sousa, RG n° 071917802020-1 SSP/MA, CPF n° 887.441.083-00.
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. APROVADO REPROVADO

1
Kit de Cestas de alimentos, embalados
em fardo transparente resistente. FD. 2.500 X

.  , ÍTENS QUE COMPÕEM 0 KIT ' - . ' • ~
ITEM PRODUTOS UND. QUANT. APROVADO REPROVADO

1

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido,
longo fino, tipo 1, embalado em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes,
acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Pacote de Ikg.

KG 5

lÃ

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado
em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hemeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, infomiações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto,
deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega.
Pacote de 1 kg

KG 1

K

-->

J
CAFE, PACOTE - Café torrado e
moído, embalagem 250g PCT 1

4

MACARRAO TIPO ESPAGUETE -
Massa alimentícia a base de sêmola de
trigo, enriquecido com feiTO, tipo seca,
isenta de suj idades. Pasteurizado, médio,
sem ovos, embalagem plástica resistente
e transparente, rotulagem contendo

PCT 1 (K
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informações dos ingi-edientes,
composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no
mínimo 6 (seis) meses, embalagem
25%
ÓLEO DE SOJA - De primeira
qualidade, 100% natural, comestível,
extrato refinado, limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega, embalagem pet com peso
líquido 900ml.

UND.

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, constituído
de grãos inteiros, novos e sadios. Isento
de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, livre de fragmentos est ranhos,
umidade, e misturas de outras variedades

ou espécies. Embalagem própria,
atóxica, intactas, com rótulo que
identifique a categoria do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso,
carimbo dos órgãos oficiais de inspeção.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega. Embalagem de
IKg.

KG

SARDINHA — enlatada em óleo, com
embalagem abre fácil, íntegra, em
vestígios de ferrugem, amassaduras ou
abaulamento. Com prazo de validade de
no mínimo 24 meses.

UND.

LEITE EM PO INTEGRAL -

enriquecido com vitaminas A e D.
Embalagens resistentes, não violados. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá atender
especificações técnicas da Portaria
369 de 04/09/1997 do Ministério

Agricultura e do Abastecimento e
Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de produtos de origem animal
do ministério da Agricultura. Validade

as

n°

da

do

PCT (K
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mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 200g.
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São Domingos do Azeitão/MA, 14 de Dezembro de 2021.
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HUGO RIBEIRO ACACRDOSO

Pregoeiro

LUZIVALDO FERREIRA SANDES

IViembro

IRÍSVALDO FERREIRA DA SILVA

Membro
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MARINETE S SOUSA - ME, CNPJ n": 04.350.964/0001-10
Representada pela Sra. Marinete Silva Sousa
CPF: 887.441.083-00

"VÍTO-a oU o4^atú>
VANESSA MARIA DE ARAÚJO "
CPF N° 609.398.373-07

AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO

Hbruna gcímes ferreira
CPF N° 612.592.773-30

DIRETOR DO DEPARTAMENTO


