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PREFEITURA MU~ICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

1 

maturação adequado 
ao consumo humano . 
De primeira, 
integro fresco , 
isento de 

1,60 substancia terrosa, 
LARANJA KG 500 sujidades ou corpos 

estranhos. com grau 
de evoluçao 
completa do 
tamanho. 
Fresca, integra e 
firme, isenta de 
sujidades, com grau 
de evoluçilo 

4,00 completa de 
BA~M'A tXJCE KG 300 tamanho . 

Transportadas de 
forma adequadas, 
preferencialmente 
em caixas de 
polietileno. 
Embalado em saco 
plástico 
transparente de 
polietileno atóxico 
contendo 600g do 
produto (12 
unidades). 
Com número de 
registro no MS. 

PÃO MASSA FINA SOG UNID 20.000 0,50 Rotulagem de acordo 
TIPO HOT DOG com a legislaçilo 

vigen te. 
Quando da entrega, 
o produto deverá 
apresentar. 
Data de fabricação 
não inferior a 80t 
do prazo de 
validade 

Tamanho médio 
(igual ou superior 
a 50g), branco. 
Registro do SIF. 
Bandeja COIII 30 
wúdad4t•, com 
involucro em PVC 
atóxico. Rotulclgem 

OVO DE GALINHA UNID 500 o, 60 de acordo com a 
legislação vigente . 
Quando da entrega, 
o produto deverá 
apresen tar data de 
fabricação não 
inferior a 80t do 
prazo de validade. 

Completo liquido 
constituído de 
(vinagre, pimenta 
do reino, alho e 
outros). Embalagem 
de 500ml e caixa 

CONDIMENJ'O LT 1000 3,80 com 24 unidades. 
Quando da entrega, 
o produto deverá 
apresentar data de 
fabricação não 
inferior a B0t do 
prazo de validade. 

Polpa sabor Goiaba. 
(natural) Embalagem Quando da entrega, 
plástica contendo l o produto deverá 
kg em cada pacote Pacote 1. 600 apresentar data de 
do produto, 8,00 fabricação não 
rotulagem de acordo inferior a B0t do 
com a legislaçao prazo de va lidade. 
viqente. 
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Polpa sabor 
acerola. (natural) Quando da entrega, 
Embalagem plástica o produto deverá 1 

contendo 1kg em 
Pacote l. 600 apresentar data de 

cada pacote do 8,00 fabri caçào nào 
produto, rotulagem inferior a B0t do 
de acordo com a prazo de validade. 
legislação vigente. 
Polpa sabor caju. 
(natural) Embalagem Quando da entrega, 
plástica contendo o produto deverá 
1kg em cada pacote 

Pacote 1. 600 apresentar data de 
do produto, fabricação não 
rotulagem de acordo 8,00 inferior a B0t do 
com a l egislação prazo de validade . 
vigente. 
Polpa sabor .manga . 
(natural) Embalagem Quando da entrega, 
plástica contendo o produto deverá 
1kg em cada pacote Pacote l. 500 apresentar data de 
do produto, 8,00 fabri cação não 
r otul agem de acordo inferior a B0t do 
com a legislação prazo de validade . 
vi<1ente. 

Mam.ilo ~Orzll0S4 Oll 

papaia, de 
primeira, tamanho Quando da entrega 
médio (100 a 125g), do produto deverá 
fresca integra e estar em perfeito 
firme com grau de Kg 500 4,39 estado de 
maturação adequado, conservação e 
isenta de maturação adequado 
substâncias ao consumo humano. 
terrosa, sujidades 
ou corpo estranho. 

PREFEITURA MUNICIPA,L QO 
MORRO DO CHAPEU IDO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 

Portaria GAB nº: 007/2020. 

Morro do Chapéu do Piauí (PI), 14 de fevereiro de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL MORRO DO CHAPEU DO PIA UI (PI) no uso das 
atribuições que lhe oonfere a Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 1 

I-NOMEAR, Jardiene Oliveira Araújo. portadora do +F nº 048.524.553-17 

e RG nº 3.116.049 SSP/DF, para exercer o cargo em comissão de Assi.sor de Comunicação

GE II, junto ao Gabinete do Prefeito do Munic!pio do Morro do Cha~u do Piauí (PI). 
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II - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entra em vigor a 

partir data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 13 de janeiro de 2020 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MO~O DO CHAPEU DO 

PIAUI (PI), aos quatorze dias do m~ de fevereiro do ano de dois mil e dois mil e vinte. 

(14/02/2020). 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


