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PESQUISA MERCADOLÓGICA 001/2020 

 
 A Câmara Municipal de Pedra Preta/RN, torna público que está realizando pesquisa 

mercadológica para aquisição de material de consumo tipo gêneros alimentícios para atender as 
necessidades eventuais e futuras desta Augusta Casa. Segue em anexo planilha abaixo com 
itens e quantidades. Interessados entrar em contato para maiores informações na sede da 
Câmara Municipal de Pedra Preta-RN, localizada à Rua cel. José da Costa Alecrim, 108, Centro, 
Pedra Preta/RN, ou poderá enviar a proposta para o e-mail:  cmpedrapreta@gmail.com, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.  

 

Descrição dos Itens Unid Qtde 

01- Açúcar; refinado granulado; com aspecto, cor e cheiro próprio; sem 
fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais; acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade 
do produto. Pacote com 1 Kg. 

 
 

Kg 

 
 

300 

02- Adoçante artificial liquido; composto por ciclamato de sódio e sacarina 
embalagem de 100ml; indicação de validade, rotulagem nutricional de acordo com 
legislação. 

 

Un 

 

50 

03- Apresuntado, fatiado. (Embalagem plástica contendo 1 kg) Ingredientes: Carne 

suína (pernil, paleta), água, amido, proteína isolada de soja, sal de cura, mistura 
de estabilizantes para conservas de carne, antioxidante, sal (cloreto de sódio), 
condimento para presunto. 

 

 

Kg 

 

 

150 

04-Biscoito salgado tipo cream-cracker; composição básica: farinha de trigo, 

gordura vegetal hid-rogenada, água, açúcar, amido de milho; aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; embalado em pacote plástico resistente; pacote com 400g. 

 

Un 

 

50 

05- Biscoito doce tipo Maisena; composição básica: Farinha de trigo fortificada com 

ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, sal, estabilizante, 
lecitina de soja, fermentos químicos 

bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e 
aromatizante; pacote com 400g. 

 

 
Un 

 

 
50 

06- Bolacha salgada, tipo amanteigada, produto industrializado, novo, primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem plástica, pacote com 300 g com 
identificação do produto, marca do fabricante e com prazo da validade mínima de 06 
meses, a partir da data de entrega. 

 

Un 

 

50 

07- Bolo simples tipo caseiro, em sabores variados, sendo: bolo de chocolate, bolo 

de cenoura, bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de mandioca, com identificação do 
produto, marca do fabricante e com prazo da validade mínima de 06 meses, a partir 
da data de entrega. 

 

Un 

 

150 
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08- Café torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo, embalagem de 500g, 

qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC 
- Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de 
avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade 
global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e 
laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de 
impureza, com validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com 
registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da 
embalagem. 

 
 
 

 
Un 

 
 
 

 
150 

09- Chá em Sachê, caixa com 10 unidades, sabores variados. Cx 50 

10- Margarina; com 80% de lipídios; aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares; 

produto isento de ranço e de outras características indesejáveis; embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada; embalagem 
500g. 

 

Un 

 

100 

11- 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. 
Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 
unidades cada. 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 500g. 

 
 
 
 

Pct 

 
 
 
 

300 

12- Pão de forma integral fatiado verticalmente isento de gordura trans; 

acondicionado em pacotes com aproximadamente 500g; fatiado verticalmente 
com aproximadamente 25 gramas cada; embalagens com aproximadamente 20 
fatias. 

 

Pct 

 

50 

13- Polpa de fruta; selecionada; isenta de sujidades ou qualquer tipo de 
contaminação; embalagem fechada; sabores diversos, 400g. Un 200 

14- Queijo Mussarela, fatiado, embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade, peso liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou 
Agricultura. 

 

Kg 

 

150 

15 - Refrigerante de primeira qualidade a base de Cola pet 2 Litros Un 100 

16 - Refrigerante de primeira qualidade a base de Guaraná pet 2 Litros Un 100 

17- Refrigerante de primeira qualidade a base de Laranja pet 2 Litros Un 100 

18- Água Mineral sem gás, embalagem plástica (garrafão) com 20 Litros 
Un 200 

 
Pedra Preta/RN, 21 de maio de 2020. 

 

Adailton da Silva Peixoto 
Presidente da Câmara Municipal 
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