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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

32/2022

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
82.844.754/0001-92 (49) 3232-0197

88640-000 - Bom Jardim da Serra
63/2022

Data do Processo: 01/08/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E MULTIENTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DE BOM JARDIM DA
SERRA - SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 36/2022

PARECER DA COMISSÃO

ESTIVERAM  PRESENTES  A  FIM  DE  PARTICIPAR  DA  SESSÃO  PÚBLICA OS  LICITANTES  DENOMINADOS
ABAIXO,  DOS QUAIS SOMENTE A EMPRESA SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  NÃO CONSTITUI
REPRESENTANTE  CREDENCIADO,  TENDO  SUA DOCUMENTAÇÃO SIDO  RECEBIDA VIA  CORREIOS  NO  DIA
12/08/2022.  NO  MOMENTO  DOS  LANCES,  FOI  CONSTATADO  ALGUNS ERROS  NOS  DESCRITIVOS  DE ALGUNS
ITENS.  LEVANDO-SE  EM  CONTA  QUE  OS  VALORES  DOS  ITENS  NÃO  SERÃO  ALTERADOS,  NÃO  HAVENDO
PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO E, AINDA, COM O OBJETIVO DE NÃO FRACASSAR OS ITENS EM QUESTÃO,
REGISTRA-SE QUE O ITEM 40 SERÁ ENTREGUE À ADMINISTRAÇÃO POR UNIDADES, QUE O ITEM 67 REFERE-SE
E  SERÁ  ENTREGUE  A  ADMINISTRAÇÃO  EM  GRAMATURA  DE  800  GRAMAS  E  O  ITEM  93  REFERE-SE  E  SERÁ
ENTREGUE À ADMINISTRAÇÃO COM A GRAMATURA DE 500 GRAMAS. LANCES COM RAZOÁVEL VANTAJOSIDADE
PARA A ADMINISTRAÇÃO. NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. NADA A MAIS A SER
TRATADO, DECLARAMOS OS ABAIXO NOMEADOS VENCEDORES.

Reuniram-se no dia 15/08/2022, as 09:39 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 336/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 63/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 AÇAFRÃO EM PÓ - AÇAFRÃO EM PÓ.

Composto por açafrão em pó.
Aspecto: Homogêneo. Cor: Amarelo. Aroma: Próprio.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 6 (seis)
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 50g.

401,000 UN APTI 8,9000 3.568,90

11 AMENDOIM: - AMENDOIM.
Composto por grãos inteiros de amendoim com pele e
crus. Não conter glúten.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Marrom claro ou
marrom avermelhado. Aroma: Característico. Sabor:
Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,

850,000 UN SUPER 10 8,0500 6.842,50
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armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 5 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 400g.

12 AMIDO DE MILHO: - AMIDO DE MILHO.
Composto por amido de milho. Não conter glúten.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Branco. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto acondicionado em pacote,
com ou sem caixa envolvendo o pacote, contendo peso
líquido de 500g.

710,000 UN GOSTOZZ
O

9,3500 6.638,50

17 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - AZEITE DE OLIVA
EXTRA VIRGEM.
Produzido a partir de azeitonas selecionadas, feitas da
primeira prensagem com acidez máxima de 0,5%.
Aspecto: Característico. Cor: amarelo esverdeado.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. O produto deverá ser entregue
em embalagem original de acordo com as normas
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a
marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo
12 meses. Produto acondicionado em frasco de vidro
escuro, contendo peso líquido de 500ml.

330,000 UN ANDORINH
A

36,7000 12.111,00

23 BISCOITO DOCE TIPO MARIA E MAISENA SEM LEITE DE
VACA E OVOS - BISCOITO DOCE, TIPO MARIA E MAISENA
SEM LEITE DE VACA E OVOS.
Amido de milho, farinha de arroz, açúcar, gordura
vegetal, emulsificantes, fermento químico,
aromatizantes, espessantes e demais ingredientes
permitidos. Sem glúten, sem lactose e proteínas lácteas,
sem conservantes, sem colesterol, livre de gordura trans,
não contém aspartame, não contém ciclamato de sódio.
Aspecto: Homogêneo. Cor: Própria. Aroma: Próprio.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 5 meses.
Produto embalado em pacote, contendo peso líquido de
140g.

1.010,0 UN LIANE 10,9000 11.009,00

24 BISCOITO INTEGRAL: - BISCOITO INTEGRAL.
Composto por farinha de trigo integral, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
amido de milho, açúcar, sal, fermento biológico, fermento
químico e outras substâncias permitidas. Aspecto:
Crocante característico. Cor: Própria. Aroma:

1.835,0 UN ORQUIDEA 9,3000 17.065,50
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Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 5 meses. O produto deve ser acondicionado em
embalagem primária envolvidos por uma embalagem
secundária totalizando peso líquido de no mínimo 400g.

37 COCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO FLOCO GROSSO
- COCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO FLOCO
GROSSO. Composto por coco em ralado úmido, açúcar,
sal, umectantes e conservantes. Aspecto: Característico.
Cor: Branco. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 100g.

606,000 UN APTI 8,1000 4.908,60

38 COCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO FLOCO FINO -
COCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO FLOCO FINO.
Composto por coco em ralado úmido, açúcar, sal,
umectantes e conservantes. Aspecto: Característico. Cor:
Branco. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 100g.

600,000 UN APTI 5,1200 3.072,00

39 COCO RALADO DESIDRATADO SEM AÇÚCAR FLOCO
GROSSO - COCO RALADO DESIDRATADO SEM AÇÚCAR
FLOCO GROSSO. Composto por polpa de coco
desidratada em flocos e conservantes. Aspecto: Flocos.
Cor: Branco. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 100g.

550,000 UN APTI 7,9600 4.378,00

40 COCO RALADO DESIDRATADO SEM AÇÚCAR FLOCO FINO
- COCO RALADO DESIDRATADO SEM AÇÚCAR FLOCO
FINO. Composto por polpa de coco desidratada em flocos
e conservantes. Aspecto: Flocos. Cor: Branco. Aroma:
Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as

550,000 UN APTI 5,7500 3.162,50
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qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 100g.

44 COPOS PLASTICOS 50mL. Para café, plásticos,
descartável, transparente, em pacotes com 100 unidades
cada. - COPOS PLASTICOS 50mL. Para café, plásticos,
descartável, transparente, em pacotes com 100 unidades
cada.

1.300,0 UN COPO SUL 6,0000 7.800,00

50 DOCE DE FRUTAS CREMOSO DISPONÍVEIS NOS SABORES
GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - DOCE DE FRUTAS
CREMOSO DISPONÍVEIS NOS SABORES GOIABA, LARANJA,
MORANGO E UVA.
Composto por polpa de fruta e outras substâncias
permitidas. Aspecto: Característico. Cor: Própria. Aroma:
Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição.  Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 (seis) meses. Produto acondicionado em pote,
contendo peso líquido de 1 kg.

1.270,0 UN JULIMAR 13,1500 16.700,50

57 FARINHA DE AVEIA.  Obtida da moagem da aveia
selecionada. Reposição do produto em caso de
vencimento ou embalagem danificada embalagem de
1kg. - FARINHA DE AVEIA.  Obtida da moagem da aveia
selecionada. Reposição do produto em caso de
vencimento ou embalagem danificada embalagem de
1kg.

600,000 UN GRANOME
L

18,6500 11.190,00

62 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1.
Composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico. Aspecto: Homogêneo, sem grumos. Cor:
Própria. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 (três) meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 5 kg.

1.330,0 UN BEATRIZ 19,8400 26.387,20

63 FARINHA DE TRIGO TIOPO 1, PACOTE DE 1 KG - FARINHA
DE TRIGO TIPO 1.
Composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico. Aspecto: Homogêneo, sem grumos. Cor:
Própria. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 (três) meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg.

220,000 UN BEATRIZ 4,5400 998,80

75 GRÃO DE BICO - GRÃO DE BICO.
Composto por grãos inteiros de grão-de-bico. Aspecto:
Característico. Cor: Própria. Aroma: Próprio. Sabor:

800,000 UN JUREIA 7,5500 6.040,00
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Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 12
meses. Produto acondicionado em pacotes individuais,
contendo peso líquido de 500g.

79 LEITE DE COCO PRONTO PARA O CONSUMO - LEITE DE
COCO PRONTO PARA CONSUMO.
Composto por água, leite de coco, aroma idêntico ao
natural de leite, celulose microcristalina, goma xantana,
ácido cítrico e sorbato de potássio. Aspecto:
Característico. Cor: Própria. Aroma: Próprio. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 3 (três)
meses. Produto embalado em garrafas plásticas
individuais, contendo peso líquido de 200 ml.

300,000 UN MENINA 6,3500 1.905,00

82 LEITE EM PÓ 0%LACTOSE INSTANTÂNEO - LEITE EM PÓ
0% LACTOSE INSTANTÂNEO.
Composto por leite integral, enzima lactase, vitaminas e
minerais e outras substâncias permitidas. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Próprio. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 6 (seis)
meses. Produto embalado em pacote ou lata, contendo
peso líquido de 400 g.

200,000 UN NESTLE 28,7500 5.750,00

87 LENTILHA TIPO 1 - LENTILHA TIPO 1.
Composto por grãos inteiros e selecionados. NÃO
CONTER GLÚTEN. Aspecto: Característico. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 500g.

800,000 UN JUREIA 10,8000 8.640,00

91 MACARRÃO SEM OVOS RIPO LETRINHA - MACARRÃO SEM
OVOS TIPO LETRINHA.
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, corantes naturais e outras substâncias
permitidas. Aspecto: Em forma de letras. Cor: Própria.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e

300,000 UN GALO 7,3500 2.205,00
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distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 10 meses. Produto acondicionado em pacote,
contendo peso líquido de 500g.

93 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PENNE: - MACARRÃO SEM
OVOS TIPO PENNE.
Composto por farinha de trigo comum e/ou
sêmola/semolina de trigo e/ou farinha de trigo durum e
corantes naturais.  Aspecto: Característico. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 10 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg.

1.060,0 UN DIANA 5,0500 5.353,00

96 MARGARINA CREMOSA COM SAL - MARGARINA CREMOSA
COM SAL.
Composto por óleos vegetais líquidos e interesterificados,
água, sal, leite em pó desnatado e/ou soro de leite em
pó, vitamina A, estabilizante, conservantes, antioxidante,
aromatizante, corante sintético e corante natural de
urucum e cúrcuma e demais substâncias permitidas.
Aspecto: Característico. Cor: Amarelo claro. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 meses. Produto embalado em pote, contendo
peso líquido de 1 kg.

770,000 UN QUALY 21,5500 16.593,50

97 MARGARINA CREMOSA SEM SAL - MARGARINA CREMOSA
SEM SAL.
Composto por óleos vegetais líquidos e interesterificados,
água, leite desnatado reconstituído e outras substâncias
permitidas. Aspecto: Característico. Cor: Amarelo claro.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 meses. Produto embalado em blister individual,
contendo peso líquido de 1 kg.

500,000 UN QUALY 20,8000 10.400,00

105 PÊSSEGO EM CALDA: - PÊSSEGO EM CALDA.
Composto por pêssegos cortados no meio, açúcar e água.
Aspecto: Característico. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as

240,000 UN MARIZA 11,1500 2.676,00
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qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. O produto deverá ser entregue
em embalagem original de acordo com as normas
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a
marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo
12 meses. Produto embalado em latas individuais,
contendo peso líquido de 400g.

111 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO: - PÓ
PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO.
Fonte de vitaminas, sem glúten. Aparência pó
homogêneo sabor e odor próprios. Reposição do produto
em caso de vencimento do prazo de validade ou
embalagem danificada. Embalagem com 400g.

330,000 UN APTI 10,1000 3.333,00

114 POLVILHO AZEDO: - POLVILHO AZEDO.
Composto por fécula de mandioca, isento de grumos e
impurezas. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo.
Cor: Branca. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto embalado em pacotes
individuais, contendo peso líquido de 1 kg.

732,000 UN VO TILA 13,8000 10.101,60

115 POLVILHO DOCE: - POLVILHO DOCE.
Composto por fécula de mandioca, isento de grumos e
impurezas. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo.
Cor: Branca. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 0,5 kg.

200,000 UN VO TILA 9,3000 1.860,00

122 REFRIGERANTES SABORES VARIADOS DE COLA,
GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA - REFRIGERANTES SABORES
VARIADOS DE COLA, GUARANÁ, LIMÃO, LARANJA.
 Composto por água gaseificada, açúcar, suco de fruta
referente ao sabor, acidulante e outras substâncias
permitidas. Aspecto: Característico. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 meses. Produto acondicionado em garrafa pet,
contendo peso líquido de 2l.

510,000 UN MAX 5,6000 2.856,00

124 SAL REFINADO: - SAL REFINADO.
Composto por sal refinado, iodado, sem temperos extras.
No mínimo com 98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo
de 15 mg por kg de acordo com legislação específica.
Aspecto: Grânulos homogêneos. Cor: Branca. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob

1.546,0 UN MIRAMAR 2,7000 4.174,20
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condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg. Pacote de polietileno
transparente.

127 UVA PASSA - UVA PASSA: Características técnicas: Uva
passa preta ou branca, sem sementes. Embalagem
primária: Embalagem plástica termosselada, com peso
aproximado de 100 gramas. Deve conter os dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade. Data de fabricação:
Máximo 30 dias. Prazo de validade: Mínimo 10 meses.

300,000 UN GRANOME
L

7,8500 2.355,00

128 VINAGRE DE ÁLCOOL - VINAGRE DE ÁLCOOL.
Composto por fermentado acético de álcool, água e
outras substâncias permitidas. Acidez volátil: 4 %.
Aspecto: Característico. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto acondicionado em garrafa
plástica, contendo peso líquido de 750ml.

540,000 UN HEINING 3,5000 1.890,00

129 VINAGRE DE MAÇA - VINAGRE DE MAÇÃ.
Composto por fermentado acético de maçã, água e
conservantes. Aspecto: Característico. Cor: Própria.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em garrafa plástica,
contendo peso líquido de 750ml.

310,000 UN HEINING 5,3500 1.658,50

223.623,80Total do Participante:
Participante: CLEITON DE SOUZA COMERCIAL

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
2 ACHOCOLATADO: - ACHOCOLATADO.

Composto por açúcar, cacau em pó, cálcio,
maltodextrina, enriquecido com vitaminas e minerais,
emulsificante lecitina de soja, aromatizante e demais
substâncias permitidas.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Marrom. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 5 meses. Produto acondicionado
em embalagem de plástico, contendo peso líquido de no

1.306,0 UN APTI 13,4000 17.500,40



Página: 9 / 34
mínimo 700g.

6 ADOÇANTE: - ADOÇANTE.
Composto por edulcorantes artificiais sacarina sódica e
ciclamato de sódio.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Transparente. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. O produto
deverá ser entregue de acordo com a portaria 38 de
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78).
Validade de no mínimo 12 meses. Produto acondicionado
em frasco, contendo peso líquido de 100ml.

230,000 UN MAGRO 6,8000 1.564,00

9 ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS VEDADA COM TAMPA-
LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS
DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML - ÁGUA MINERAL
NATURAL COM GÁS VEDADA COM TAMPA-LACRE DE
ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS
DE NO MÍNIMO 500ML.
Composto por água mineral fluoretada, alcalino terrosa
e/ou água mineral natural na fonte. Deve ser gaseificada
natural ou artificialmente. Aspecto: Límpido. Cor: Incolor.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. O produto deve ser
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. O produto deverá ser entregue em
embalagem original do fabricante, lacrada, devidamente
identificado com data de envase e a validade do produto
e ainda, em perfeito estado de conservação, sem sinais
de violação ou avaria. O veículo para transporte deve
estar limpo, sem odores indesejáveis, livre de vetores e
pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral
limpas, impermeáveis e íntegras. O veículo não deve
transportar o produto junto com outras cargas que
comprometam a sua qualidade higiênico-sanitária. O
empilhamento das embalagens com água mineral
natural, durante o transporte, deve ser realizado de
forma a evitar danos às embalagens, a fim de não
comprometer a qualidade do produto. Validade de no
mínimo 8 meses. Produto acondicionado em garrafa
plástica transparente, contendo peso líquido de 500ml.

500,000 UN ARMAZEM 2,0000 1.000,00

10 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM
TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM
GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML - ÁGUA
MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-
LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS
DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML.
Composto por água mineral fluoretada, alcalino terrosa
e/ou água mineral natural na fonte. Aspecto: Límpido.
Cor: Incolor. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. O produto
deve ser envasados de maneira a evitar alteração e
contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. O produto deverá ser
entregue em embalagem original do fabricante, lacrada,
devidamente identificado com data de envase e a
validade do produto e ainda, em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação ou avaria. O veículo
para transporte deve estar limpo, sem odores
indesejáveis, livre de vetores e pragas urbanas, dotado
de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e
íntegras. O veículo não deve transportar o produto junto
com outras cargas que comprometam a sua qualidade
higiênico-sanitária. O empilhamento das embalagens
com água mineral natural, durante o transporte, deve ser
realizado de forma a evitar danos às embalagens, a fim
de não comprometer a qualidade do produto. Validade de
no mínimo 8 meses. Produto acondicionado em garrafa

5.900,0 UN ARMAZEM 1,7700 10.443,00
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plástica transparente, contendo peso líquido de 500ml.

15 ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL - ARROZ PARBOILIZADO
INTEGRAL.
Arroz parboilizado integral. Não conter glúten.
Aspecto: Composto por grãos longos finos e inteiros. Cor:
Bege a marrom claro. Aroma: Característico. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto.
Validade de no mínimo 7 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 1 Kg.

300,000 UN MINUTINH
O

6,1500 1.845,00

22 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA: - BISCOITO
DOCE TIPO MARIA OU MAISENA.
Composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, sal,
fermento químico, estabilizantes, emulsificantes,
aromatizantes e outras substâncias permitidas. Aspecto:
Biscoitos tipo maizena. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 5 meses. O produto deve ser acondicionado em
embalagem primarias envolvidos por uma embalagem
secundária totalizando peso líquido de no mínimo 400g

2.050,0 UN PRODASA 8,1000 16.605,00

25 BISCOITO SALGADO: - BISCOITO SALGADO.
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar invertido, amido, fermento
biológico, bicarbonato de sódio e outras substâncias
permitidas. Aspecto: Biscoito assado leve e crocante.
Cor: Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 6 meses. O produto deve ser acondicionado
em embalagem primárias envolvidos por uma
embalagem secundária totalizando peso líquido de no
mínimo 400g.

1.945,0 UN PRODASA 7,9000 15.365,50

29 CANELA EM PÓ: - CANELA EM PÓ.
Composto por canela em pó sem açúcar. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo. Cor: Marrom. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no

330,000 UN NEILAR 10,2000 3.366,00
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mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 50g.

30 CANELA EM RAMA - CANELA EM RAMA.
Composto por ramas de canela. Aspecto: Característico.
Cor: Marrom. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de de 20g.

205,000 UN NEILAR 11,0500 2.265,25

34 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL CACAU 50% - CHOCOLATE
EM PÓ SOLÚVEL CACAU 50%. Composto por cacau em pó
solúvel, açúcar e aromatizante. Aspecto: Característico.
Cor: Marrom.  Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.. Validade de
no mínimo 10 meses. Produto acondicionado em pacote,
com ou sem caixa envolvendo o pacote, contendo peso
líquido de no mínimo 500g.

900,000 UN APTI 18,8000 16.920,00

48 CREME DE LEITE PASTEURIZADO - CREME DE LEITE
PASTEURIZADO.
Composto por creme de leite pasteurizado, 100% origem
animal. Ingredientes: creme de leite, espessantes,
estabilizantes e demais substâncias permitidas. NÃO
CONTER GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo. Cor: Branca.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 4 (quatro) meses. Produto em embalagem
cartonada, contendo peso líquido de 200g.

1.170,0 UN TIROL 4,2800 5.007,60

51 DOCE DE LEITE CREMOSO - DOCE DE LEITE CREMOSO.
Composto por leite integral pasteurizado, leite em pó,
açúcar, concentrado proteico de soro de leite em pó.
Bicarbonato de sódio, conservantes e demais substâncias
permitidas. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto: Consistência
firme e homogênea.  Cor: Caramelo. Aroma:
Característico.  Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 5 meses. Produto embalado em pote plástico,
contendo peso líquido de 1 Kg. Pote com lacre interno.

1.580,0 UN AUREA 19,4000 30.652,00

58 FARINHA DE MANDIOCA SECA TIPO 1 - FARINHA DE
MANDIOCA SECA TIPO 1. Composto por fécula de

1.065,0 UN SUPER 10 6,8500 7.295,25
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mandioca, seca, fina, tipo 1. Aspecto: Fino e homogêneo.
Cor: Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg.

59 FARINHA DE MILHO MÉDIA - FARINHA DE MILHO MÉDIA.
Composto por farinha de milho média. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 (três) meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg.

710,000 UN ROCHA 5,2000 3.692,00

60 FARINHA DE MILHO, TIPO FUBÁ, FINA - FARINHA DE
MILHO, TIPO FUBÁ, FINA.
Composto por farinha de milho fina, enriquecida com
ferro e ácido fólico. Aspecto: Fina e Homogênea. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 3 (três) meses. Produto embalado em pacotes
individuais, contendo peso líquido de 1 kg.

760,000 UN ROCHA 5,8500 4.446,00

65 FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO - FERMENTO
BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO.
Composto por levedura e emulsificante. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 12
meses. roduto embalado à vácuo em pacote, contendo
peso líquido de 500g.

306,000 UN MAGEST 26,4000 8.078,40

66 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ.
Composto por amido de milho ou fécula de mandioca,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio. Aspecto: Característico. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras

906,000 UN APTI 8,1500 7.383,90
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propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 5 meses. Produto embalado em pote, contendo
peso líquido de 200g.

76 LEITE CONDENSADO: - LEITE CONDENSADO.
Composto por leite integral ou leite semidesnatado,
lactose e açúcar. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 6 meses.
Produto em embalagem cartonada, contendo peso
líquido de no mínimo 350g.

970,000 UN PIRACANJU
BA

7,5000 7.275,00

81 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
Composto por leite integral desidratado enriquecido com
vitaminas e minerais e emulsificante. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Característico. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 400g.

360,000 UN AURORA 23,0500 8.298,00

89 MACARRÃO SEM OVOS TIPO CABELO DE ANJO -
MACARRÃO SEM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes. Aspecto: Característico.
Cor: Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 10 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 500g.

310,000 UN ROSANE 6,8500 2.123,50

90 MACARRÃO SEM OVOS TIPO ESPAGUETE - MACARRÃO
SEM OVOS TIPO ESPAGUETE.
Composto por farinha de trigo comum e/ou
sêmola/semolina de trigo e/ou farinha de trigo durum e
corantes naturais. Aspecto: Característico. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 10 meses. Produto embalado em pacote,

1.080,0 UN ROSANE 7,3000 7.884,00
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contendo peso líquido de 1 kg.

92 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO - MACARRÃO SEM
OVOS TIPO PARAFUSO.
Composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico e/ou sêmola/semolina de trigo e corantes
naturais. Aspecto: Característico. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 10 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 0,5 kg.

1.010,0 UN ROSANE 5,0800 5.130,80

99 MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, GRÃOS SELECIONADOS -
MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, GRÃOS SELECIONADOS.
Composto por grãos selecionados, preparado com
matéria prima limpa, isenta de sujidades. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 8 meses.
Produto embalado em pacote, contendo peso líquido de
500g.

1.120,0 UN CALDAO 5,9500 6.664,00

101 NOZ MOSCADA INTEIRA - NOZ MOSCADA INTEIRA.
Composto por noz moscada inteira. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 12
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 5g.

306,000 UN NEILAR 6,3500 1.943,10

104 ORÉGANO DESIDRATADO - ORÉGANO DESIDRATADO.
Composto por folhas de orégano desidratado granulado.
Aspecto: Granulado Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. O produto deverá ser entregue
de acordo com a RDC n°276/2005. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 100g.

804,000 UN APTI 9,4400 7.589,76

107 PIMENTA DO REINO - PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA.
Composto por pimenta-do-reino preta moída. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.

404,000 UN NEILAR 7,4000 2.989,60
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Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 6 (seis)
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 40g.

112 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. SABORES: ABACAXI,
CEREJA, LIMÃO, MARACUJÁ, MORANGO, TUTTI-FRUTI E
UVA - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. SABORES:
ABACAXI, CEREJA, LIMÃO, MARACUJÁ, MORANGO, TUTTI-
FRUTI E UVA.
Composto por açúcar e outras substâncias permitidas.
Aspecto: Característico. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 (seis) meses. Produto acondicionado em
pacote, com ou sem caixa envolvendo o pacote ,
contendo peso líquido de 20 g.

730,000 UN NEILAR 1,5400 1.124,20

113 PÓ PARA PREPARO DE PUDIM. SABORES: BAUNILHA,
COCO, CHOCOLATE E MORANGO. - PÓ PARA PREPARO DE
PUDIM. SABORES: BAUNILHA, COCO, CHOCOLATE E
MORANGO.
Composto por açúcar, amido, sal, aromatizante,
espessante e outras substâncias permitidas. Sabores:
baunilha, coco, chocolate e morango. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Característico. Cor: Característica.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 8 meses. Produto acondicionado em pacote, com
ou sem caixa envolvendo o pacote, contendo peso líquido
de 50 g.

400,000 UN NEILAR 3,0000 1.200,00

116 PRATO DE BOLO DESCARTÁVEL PEQUENO – PCT C/10
UNIDADES. - PRATO DE BOLO DESCARTÁVEL PEQUENO –
PCT C/10 UNIDADES.

1.220,0 UN TOTAL
PLAST

3,3000 4.026,00

121 QUIRERA FINA DE MILHO - QUIRERA FINA DE MILHO.
Composto por milho degerminado, selecionado e livre de
impurezas. Aspecto: Característico. Cor: Amarela. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 9 meses. Produto embalado em pacotes
individuais, contendo peso líquido de 500g.

814,000 UN SINHA 4,9000 3.988,60

123 SAGU DE MANDIOCA, TIPO 1 - SAGU DE MANDIOCA, TIPO
1.
Composto por grânulos de fécula de mandioca. Aspecto:
Grânulos redondos. Cor: Branca. Aroma: Característico.

300,000 UN CALDAO 6,4000 1.920,00
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Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 9 meses.
Produto embalado em pacote, contendo peso líquido de
no mínimo 400g.

126 SUCO EM PÓ SABORES ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA -
SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E
UVA.
Composto por açúcar, acidulantes e outras substâncias
permitidas. Rendimento: 1 litro.  Sabores: Abacaxi,
laranja, limão e uva. Aspecto: Característico. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 3 meses. Produto acondicionado em pacote,
contendo peso líquido de 25g.

300,000 UN NEILAR 1,2000 360,00

215.945,86Total do Participante:
Participante: LH  COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
3 AÇÚCAR BRANCO REFINADO, PACOTE DE 5 KGS -

AÇÚCAR BRANCO REFINADO.
Composto por açúcar refinado de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana-de-açúcar.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Branco. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 5 kg.

2.185,0 UN ALto
Alegre

21,5000 46.977,50

4 AÇÚCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 1 KG - AÇÚCAR
BRANCO REFINADO.
Composto por açúcar refinado de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana-de-açúcar.
Aspecto: Produto homogêneo. Cor: Branco. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 1 kg.

820,000 UN ALto
Alegre

4,5000 3.690,00

5 AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 1 KG - AÇÚCAR CRISTAL.
Composto por açúcar cristal de origem vegetal,

300,000 UN Uniao 5,3900 1.617,00
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constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-
açúcar.
Aspecto: Sólido com cristais bem definidos. Cor: Branca.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 1kg.

7 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM
TAMPA-LACRE DE PLÁSTICO EM BOMBONAS
RETORNÁVEIS DE 20 LITROS. COM A AQUISIÇÃO DA
BOMBONA - ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA
COM TAMPA-LACRE DE PLÁSTICO EM BOMBONAS
RETORNÁVEIS DE 20 LITROS. COM A AQUISIÇÃO DA
BOMBONA.
Composto por água mineral fluoretada, alcalino terrosa
e/ou água mineral natural na fonte sem gás. Aspecto:
Límpido. Cor: Incolor. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. O
produto deve ser envasado de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. O produto deverá ser
entregue em embalagem original do fabricante, lacrada,
devidamente identificado com data de envase e a
validade do produto e ainda, em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação ou avaria. O veículo
para transporte deve estar limpo, sem odores
indesejáveis, livre de vetores e pragas urbanas, dotado
de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e
íntegras. O veículo não deve transportar o produto junto
com outras cargas que comprometam a sua qualidade
higiênico-sanitária. O empilhamento das embalagens
com água mineral natural, durante o transporte, deve ser
realizado de forma a evitar danos às embalagens, a fim
de não comprometer a qualidade do produto. A bombona
retornável não será substituída por outra vazia, estando
incluída no preço do produto. Validade de no mínimo 3
meses. Produto acondicionado em bombona retornável,
contendo peso líquido de 20L.

980,000 UN Armazem 34,9900 34.290,20

8 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM
TAMPA-LACRE DE PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS EM
BOMBONA RETORNÁVEL. SEM AQUISIÇÃO DA BOMBONA -
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM
TAMPA-LACRE DE PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS EM
BOMBONA RETORNÁVEL. SEM AQUISIÇÃO DA BOMBONA.
Composto por água mineral fluoretada, alcalino terrosa
e/ou água mineral natural na fonte sem gás. Aspecto:
Límpido. Cor: Incolor. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. O
produto deve ser envasado de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. O produto deverá ser
entregue em embalagem original do fabricante, lacrada,
devidamente identificado com data de envase e a
validade do produto e ainda, em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação ou avaria. O veículo
para transporte deve estar limpo, sem odores
indesejáveis, livre de vetores e pragas urbanas, dotado
de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e
íntegras. O veículo não deve transportar o produto junto
com outras cargas que comprometam a sua qualidade
higiênico-sanitária. O empilhamento das embalagens
com água mineral natural, durante o transporte, deve ser
realizado de forma a evitar danos às embalagens, a fim
de não comprometer a qualidade do produto. A bombona
retornável será substituída no momento da entrega, por
outra vazia. Validade de no mínimo 3 meses. Produto
acondicionado em bombona retornável, contendo peso
líquido de 20L.

2.262,0 UN Armazem 15,2500 34.495,50
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18 BEBIDA LÁCTEA: - BEBIDA LACTEA.

Composta do soro do leite e de leite, sabores morango,
pêssego ou coco. Colorido artificialmente. Podendo
conter glúten. Isento de contaminações, sujidades e
corpos estranhos. Reposição do produto em caso de
vencimento do prazo de validade ou embalagens
danificadas– embalagem de 900ml.

8.600,0 UN Della Vita 7,3900 63.554,00

20 BEBIDA LÁCTEA 0% DE LACTOSE: - BEBIDA LÁCTEA 0%
DE LACTOSE.
Composta do soro do leite e de leite, sem lactose,
sabores morango, pêssego ou coco. Reposição do
produto em caso de vencimento do prazo de validade ou
embalagens danificadas – embalagem de 830 ml.

700,000 UN Tirol 12,6300 8.841,00

28 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO.
PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE
6,0, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC -
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO.
PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE
6,0, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC.
Composto por grãos de café dos tipos 2 e 6, da
Classificação Oficial Brasileira (COB), grãos torrados e
moídos de café 100% arábico de bebida Dura a Mole
puros ou blendados com café robusta/conillon. Deve
atingir nível mínimo na avaliação da qualidade global de
6,0. A análise deve ser realizada por equipe selecionada
e treinada, em laboratórios credenciados, através de
apresentação de Laudo(s) de Avaliação segmentada de
qualidade. Aroma: Característico Acidez: Baixa a
moderada Amargor: Moderado Sabor: Característico e
equilibrado Corpo: Razoavelmente encorpado Qualidade
global: Razoavelmente bom a bom.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Aspecto homogêneo, isento
de odores estranhos e com aroma característico. Ponto
de torra no Disco Agtron: 50 a 65 Médio/moderadamente
escuro a médio claro. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Umidade em g/100g máxima de 5,0% Cafeína em g/100g
máximo 7,0% CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS:
Impurezas em g/100g máximo 1% (cascas, paus e
sedimentos) e devem ser isentos de qualquer percentual
de produtos estranhos (milho, centeio, cevada).
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Resultados
analíticos devem atender a Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC 331 e a Instrução Normativa - IN Nº 60,
de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os
padrões microbiológicoS dos alimentos ou outra que vier
a substituir. Deverá apresentar Laudo(s) de Análise(s) de
Laboratório(s) Credenciado(s) que comprove as
características físicas, químicas e microscópicas exigidas.
Deve ser embalado a vácuo ou com atmosfera inerte. Os
produtos devem ser acondicionados em embalagens
adequadas às condições previstas de transporte e
armazenamento e que confiram ao produto a proteção
necessária. A Embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Deve
obedecer a legislação específica e apresentar o Selo de
Pureza e Qualidade da ABIC. Possuir o Selo de Pureza e
Selo de Qualidade ABIC, comprovado através da
apresentação do Certificado ABIC válido. Validade de no
mínimo 10 meses. Pacote com 500 g.

4.465,0 UN BOm Jesus 19,7800 88.317,70

36 COADOR DE CAFÉ EM PLÁSTICO tamanho grande G. -
COADOR DE CAFÉ EM PLÁSTICO tamanho grande G.

175,000 UN Melitta 10,7800 1.886,50

46 CORANTE. Para café – pacotes com 45g. - CORANTE. Para
café – pacotes com 45g.

1.000,0 UN Doze
Irmaos

5,2800 5.280,00

47 CORANTE PARA ALIMENTOS. Em embalagens de 10 ml,
cores: verde, azul, rosa, vermelho, laranja e amarelo. -
CORANTE PARA ALIMENTOS. Em embalagens de 10 ml,
cores: verde, azul, rosa, vermelho, laranja e amarelo.

350,000 UN Arcolor 4,5400 1.589,00

49 CREME DE LEITE 0% LACTOSE PASTEURIZADO - CREME
DE LEITE 0% LACTOSE PASTEURIZADO.
Composto por creme de leite pasteurizado, 100% origem
animal. Ingredientes: creme de leite, espessantes,
estabilizantes e demais substâncias permitidas. NÃO
CONTER GLÚTEN E LACTOSE. Aspecto: Homogêneo. Cor:
Branca. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os

300,000 UN Tirol 5,9000 1.770,00
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produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 4 (quatro) meses. Produto em embalagem
cartonada, contendo peso líquido de 200g.

52 DOCE DE LEITE CREMOSO 0%LACTOSE - DOCE DE LEITE
CREMOSO 0% LACTOSE.
Composto por leite integral pasteurizado, leite em pó,
açúcar, concentrado proteico de soro de leite em pó.
Bicarbonato de sódio, conservantes e demais substâncias
permitidas. NÃO CONTER GLÚTEN E LACTOSE. Aspecto:
Consistência firme e homogênea.  Cor: Caramelo. Aroma:
Característico.  Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 5 meses. Produto embalado em pote plástico,
contendo peso líquido de 350g. Pote com lacre interno.

500,000 UN Tirol 13,1800 6.590,00

56 FARINHA DE ARROZ.  Obtida da moagem dos grãos de
arroz selecionados. Reposição do produto em caso de
vencimento ou do prazo de validade ou embalagem
danificada. Embalagem de 1 kg. - FARINHA DE ARROZ.
Obtida da moagem dos grãos de arroz selecionados.
Reposição do produto em caso de vencimento ou do
prazo de validade ou embalagem danificada. Embalagem
de 1 kg.

300,000 UN Dalon 6,9900 2.097,00

61 FARINHA DE ROSCA - FARINHA DE ROSCA.
Composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal, açúcar e fermento biológico. Aspecto:
Homogênea. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 3 (três)
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 500g.

560,000 UN Economico 8,3000 4.648,00

67 FILÉ DE TILÁPIA - FILÉ DE TILÁPIA.
Características Técnicas: Produto obtido a partir de peixe
de água doce, produzido em cativeiro, tratado com ração
balanceada. Deve ser filetado, sem presença de espinha
e água. Embalagem primária: Saco de polietileno atóxico
resistente com rotulagem constando os dados de
identificação do produto segundo legislação, com
capacidade para 900 a 1000 gramas cada embalagem,
fechado por solda térmica. Data de fabricação: Máximo
de 30 dias. Data de validade: Mínimo de 06 meses.

3.020,0 UN Tia Maria 53,5000 161.570,00

70 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES.
FÓRMULA COM PREBIÓTICOS. INDICADO APENAS PARA
LACTENTES DE 0 AOS 6 MESES DE IDADE - FÓRMULA
INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA
COM PREBIÓTICOS.
INDICADO APENAS PARA LACTENTES DE 0 AOS 6 MESES
DE IDADE.
Proteínas: Soro de leite desmineralizado e leite

300,000 UN Nan 1 24,0000 7.200,00
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desnatado. Carboidratos: Conter lactose. Gorduras:
Provenientes de óleos vegetais e gordura láctea.
Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: Teores
necessários ao adequado desenvolvimento do lactente,
de acordo com a Resolução - RDC nº 44, de 19 de
setembro de 2011 (Alterada pela RDC 47/2014).
Prebióticos: frutooligossacarídeos (FOS) e
galactooligossacarídeos (GOS), a quantidade adicionada
não pode ultrapassar o limite de 0,8 g/100 mL em uma
combinação de 10% de FOS e 90% de GOS. L-carnitina:
desde que o teor adicionado não ultrapasse 2 mg/100
kcal (0,48 mg/100 kJ). TODOS OS INGREDIENTES,
INCLUINDO ADITIVOS ALIMENTARES, DEVEM SER
ISENTOS DE GLÚTEN. De acordo com a Resolução - RDC
nº 44, de 19 de setembro de 2011 (Alterada pela RDC
47/2014). APRESENTAÇÃO E ROTULAGEM: Lata ou pote
de no mínimo 400g com lacre interno de alumínio e
tampa protetora. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. Os materiais de embalagem devem atender à
legislação específica. Devem atender aos regulamentos
técnicos específicos de rotulagem geral de alimentos
embalados e de rotulagem nutricional, além das normas
dispostas no capítulo IV da Resolução, da Lei n. 11.265,
de 3 de janeiro de 2006, suas atualizações e
regulamentações e dos demais regulamentos
pertinentes. Validade de no mínimo 10 meses.

71 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES
DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA.
FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E
PREBIÓTICOS. CARACTERÍSTICAS - FÓRMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E
CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA. FÓRMULA COM
CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS.
CARACTERÍSTICAS:
Proteínas: Soro de leite desmineralizado, leite desnatado
e caseína. Carboidratos: Lactose e maltodextrina.
Gorduras: Provenientes de óleos vegetais e gordura
láctea. Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: Teores
necessários ao adequado desenvolvimento do lactente,
de acordo com a Resolução - RDC nº 44, de 19 de
setembro de 2011 (Alterada pela RDC 47/2014). L-
carnitina: desde que o teor adicionado não ultrapasse 2
mg/100 kcal (0,48 mg/100 kJ). 2. TODOS OS
INGREDIENTES, INCLUINDO ADITIVOS ALIMENTARES,
DEVEM SER ISENTOS DE GLÚTEN. De acordo com a
Resolução - RDC nº 44, de 19 de setembro de 2011
(Alterada pela RDC 47/2014). APRESENTAÇÃO E
ROTULAGEM: Lata ou pote de no mínimo 400g com lacre
interno de alumínio e tampa protetora. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. Os materiais de embalagem
devem atender à legislação específica. 3.5 Devem
atender aos regulamentos técnicos específicos de
rotulagem geral de alimentos embalados e de rotulagem
nutricional, além das normas dispostas no capítulo IV da
Resolução, da Lei n. 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
suas atualizações e regulamentações e dos demais
regulamentos pertinentes. Validade de no mínimo 12
meses.

200,000 UN Nan 2 23,8300 4.766,00

72 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A
PARTIR DOS 12 MESES DE VIDA. FÓRMULA COM ADIÇÃO
DE ÁCIDOS GRAXOS, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS.
INDICADOS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES
DE VIDA - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA

200,000 UN Nan 3 116,4800 23.296,00
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LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES DE VIDA. FÓRMULA
COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, PREBIÓTICOS E
NUCLEOTÍDEOS. INDICADOS PARA LACTENTES A PARTIR
DOS 12 MESES DE VIDA.
 CARACTERÍSTICAS: Proteínas: Soro do leite e caseína.
Carboidratos: Maior parte provenientes da lactose.
Gorduras: Conter óleos vegetais. Com adição de DHA e
ARA. Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: Teores
necessários ao adequado desenvolvimento do lactente,
de acordo com a Resolução - RDC nº 44, de 19 de
setembro de 2011 (Alterada pela RDC 47/2014).
Prebióticos: frutooligossacarídeos (FOS) e
galactooligossacarídeos (GOS), a quantidade adicionada
não pode ultrapassar o limite de 0,8 g/100 mL em uma
combinação de 10% de FOS e 90% de GOS; TODOS OS
INGREDIENTES, INCLUINDO ADITIVOS ALIMENTARES,
DEVEM SER ISENTOS DE GLÚTEN. De acordo com a
Resolução - RDC nº 44, de 19 de setembro de 2011
(Alterada pela RDC 47/2014). APRESENTAÇÃO E
ROTULAGEM: Lata ou pote de no mínimo 800g com lacre
interno de alumínio e tampa protetora. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. Os materiais de embalagem
devem atender à legislação específica. Devem atender
aos regulamentos técnicos específicos de rotulagem
geral de alimentos embalados e de rotulagem nutricional,
além das normas dispostas no capítulo IV da Resolução,
da Lei n. 11.265, de 3 de janeiro de 2006, suas
atualizações e regulamentações e dos demais
regulamentos pertinentes.  Validade de no mínimo 10
meses.

73 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO
E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A
NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM
RESTRIÇÃO Á LACTOSE E À BASE DE PROTEÍNA
HIDROLIZADA DE ARROZ.  INDICADA À ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS NO PERÍODO DE PRIMEIRA INFÂNCIA (0 A 24
MESES) NUTRICIONALMENTE ADAPTADO À ALIMENTAÇÃO
DE CRIANÇAS APLV - FÓRMULA INFANTIL PARA
LACTANTES E DE SEGUIMENTO E/OU CRIANÇAS DE
PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES
DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO Á
LACTOSE E À BASE DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE
ARROZ.
INDICADA À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NO PERÍODO
DE PRIMEIRA INFÂNCIA (0 A 24 MESES)
NUTRICIONALMENTE ADAPTADO À ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS APLV. Conter nucleotídeos que são
relacionados com a modulação lipídica, estimulação do
sistema imune e equilíbrio da microbiota intestinal.
Proteínas: Proteína hidrolisada de arroz. Carboidratos:
Maltodextrina e amido de milho. Gorduras: Óleos
vegetais e TCM (Triglicerídeos de cadeia média). TODOS
OS INGREDIENTES, INCLUINDO ADITIVOS ALIMENTARES,
DEVEM SER ISENTOS DE GLÚTEN. De acordo com a
Resolução - RDC nº 44, de 19 de setembro de 2011
(Alterada pela RDC 47/2014). Lata de 400g com lacre
interno de alumínio e tampa protetora. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. Os materiais de embalagem
devem atender à legislação específica. Devem atender
aos regulamentos técnicos específicos de rotulagem
geral de alimentos embalados e de rotulagem nutricional,
além das normas dispostas no capítulo IV da Resolução,
da Lei n. 11.265, de 3 de janeiro de 2006, suas

200,000 UN Nan S.L 79,6800 15.936,00



Página: 22 / 34
atualizações e regulamentações e dos demais
regulamentos pertinentes. Validade de no mínimo 10
meses.

77 LEITE CONDENSADO 0% LACTOSE - LEITE CONDENSADO
0% LACTOSE.
Composto por leite integral ou leite semidesnatado 0%
lactose e açúcar. NÃO CONTER GLÚTEN E LACTOSE.
Aspecto: Característico. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 meses. Produto em embalagem cartonada,
contendo peso líquido de no mínimo 350g.

300,000 UN Tirol 12,6000 3.780,00

78 LEITE DE AMÊNDOAS: - LEITE DE AMÊNDOAS.
Leite à base de amêndoa. Sem adição de açúcar, produto
rico em cálcio e vitamina B12, fonte de zinco, vitamina A,
E, B6 e Ácido Fólico, além de ser sem lactose, não conter
glúten e ter 0% de colesterol como todo alimento de
origem vegetal.

200,000 UN Ades 14,2500 2.850,00

80 LEITE DE SOJA OU BEBIDA DE SOJA: - LEITE DE SOJA OU
BEBIDA DE SOJA.
Bebida feita a base de grãos de soja, enriquecida com
cálcio, envasado em embalagem cartonada asséptica.
Reposição do produto em caso de vencimento do prazo
de validade ou embalagens danificadas – embalagem de
1 litro

200,000 UN Ades 9,8500 1.970,00

83 LEITE LONGA VIDA DESNATADO TIPO UHT - LEITE LONGA
VIDA DESNATADO TIPO UHT.
Composto por leite de vaca integral, homogeneizado com
0,5% de teor de gordura. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Branca. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. Registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
de no mínimo 3 (três) meses. Produto em embalagem
cartonada (longa vida), contendo peso líquido de 1 litro.
Caixa com 12 litros.

300,000 CX Latvida 83,8500 25.155,00

84 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TIPO UHT - LEITE LONGA
VIDA INTEGRAL TIPO UHT.
Composto por leite de vaca integral, homogeneizado com
3% de teor de gordura. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Branca. Aroma: Característico. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. Registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção. Validade de no mínimo 3 (três)
meses. Produto em embalagem cartonada (longa vida),
contendo peso líquido de 1 litro. Caixa com 12 litros.

4.999,0 CX Latvida 83,8800 419.316,12

85 LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO TIPO UHT - LEITE
LONGA VIDA SEMIDESNATADO TIPO UHT.
Composto por leite de vaca semidesnatado
homogeneizado e estabilizantes. Com teor de gordura
entre 0,6 a 2,9%. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Branca. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio.
Os produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,

300,000 CX Latvida 83,8500 25.155,00
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armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. Registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
de no mínimo 3 meses. Produto em embalagem
cartonada (longa vida), contendo peso líquido de 1 litro.
Caixa com 12 litros.

86 LEITE LONGA VIDA 0%LACTOSE TIPO UHT - LEITE LONGA
VIDA 0% LACTOSE TIPO UHT.
Composto por leite de vaca semidesnatado, enzima
lactase e estabilizantes. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Branca. Aroma: Característico. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. Registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção. Validade de no mínimo 3 (três)
meses. Produto em embalagem cartonada (longa vida),
contendo peso líquido de 1 litro.

610,000 L Latvida 8,9000 5.429,00

94 MANTEIGA TIPO EXTRA COM SAL - MANTEIGA TIPO EXTRA
COM SAL.
Composto por creme de leite fresco e cloreto de sódio.
Aspecto: Característico. Cor: Amarelo claro. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 2 meses. Produto embalado em potes individuais,
contendo peso líquido de 200g.

320,000 UN Darolt 16,6000 5.312,00

95 MANTEIGA TIPO EXTRA SEM SAL - MANTEIGA TIPO EXTRA
SEM SAL.
Composto por creme de leite. NÃO CONTER GLÚTEN.
Aspecto: Característico. Cor: Própria. Aroma: Próprio.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 2 meses.
Produto embalado em blister individual, contendo peso
líquido de 200 g.

300,000 UN Darolt 17,1800 5.154,00

98 MEL PURO: - MEL PURO.
Composto por 100 % de puro mel de abelha. NÃO
CONTER GLÚTEN. Aspecto: Característico. Cor: Própria.
Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 12 meses. Produto embalado em blister
individual, contendo peso líquido de 500 g.

405,000 UN Real 28,1000 11.380,50
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102 ÓLEO DE SOJA REFINADO: - ÓLEO DE SOJA REFINADO.

Composto por óleo de soja (100% refinado, proveniente
do grão da soja. Teor máximo de acidez 0,3% para 100 g)
e antioxidantes. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. O produto deverá ser entregue em embalagem
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando
identificação do produto inclusive a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Validade de no mínimo 6 meses. Produto
embalado em garrafa pet, contendo peso líquido de
900ml.

3.030,0 UN Leve 10,3500 31.360,50

103 OVOS: - OVOS.
A casca e cutícula devem estar limpas, intactas e isenta
de cheiros. A clara deve ser límpida, translúcida,
consistente, densa e isenta de qualquer corpo estranho.
A gema deve ser lisa, redonda, consistente, saliente e
centrada no meio da clara, com cor e odor característicos
do ovo – caixa com 12 ovos – 1 dúzia.

3.150,0 EM Colina 9,3000 29.295,00

106 PRESUNTO COZIDO MAGRO E FATIADO - PRESUNTO
COZIDO MAGRO FATIADO: Características técnicas:
Produto de primeira qualidade, proveniente de carne
suína, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN, sem capa
de gordura, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios;
isento de sujidades, parasitas e larvas. Deverão estar
fatiados em fatias de aproximadamente 20 g cada,
resfriados. Embalagem primária: saco plástico leitoso,
atóxico, a vácuo ou tipo crayovac, pacotes de 150g,
devidamente identificadas com rótulo impresso de
acordo com a Legislação vigente. Data de fabricação: O
produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15
(quinze) dias da data da entrega. Data de validade:
Mínimo de 45 dias.

350,000 UN JCW 8,6400 3.024,00

108 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO
QUENTE: Características técnicas: Pão para cachorro
quente com 50g. Deve conter: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento
biológico, gordura vegetal, lecitina de soja e açúcar, com
adição de 5% de fibra de trigo, não deve conter
reforçador. Embalagem primária: Embalagem plástica,
com identificação do fornecedor, tipo de pão, data de
fabricação e validade, embalagem com 10 unidades.
Data de fabricação: Máximo de 01 dia. Prazo de validade:
Mínimo de 04 dias da data de fabricação. Apresentar
Laudo de Análise de Laboratório Oficial recente (máximo
6 meses), junto às amostras. Laudos exigidos:
microbiológico, microscópico, micotoxinas e
contaminantes alimentares.

5.250,0 EM Economico 10,2600 53.865,00

109 PÃO DE FORMA FATIADO: - PÃO DE FORMA FATIADO.
Contendo data de fabricação e validade de no mínimo 07
dias. Reposição do produto em caso de vencimento do
prazo de validade ou embalagens danificadas –
embalagem plástica intacta de 500g.

2.290,0 PC Economico 9,0900 20.816,10

110 PÃO FRANCÊS: - PÃO FRANCÊS
Cada pão deve ter aproximadamente 50g, não será
aceito pão mal assado ou queimado. Os pães deverão ser
entregues em embalagens plásticas ou de papel
exclusivo para este fim. – kg.

3.800,0 KG Economico 11,4900 43.662,00

117 QUEIJO CREMOSO PROCESSADO - QUEIJO CREMOSO
PROCESSADO.
Composto por água, queijo análogo, manteiga extra sem
sal, queijo muçarela, sal, queijo em pó e outras
substâncias permitidas. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Característico. Cor: Própria. Aroma: Próprio. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados

570,000 UN Della Vita 11,6000 6.612,00
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exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 3 (três)
meses. Produto embalado em potes, contendo peso
líquido de 180 g.

118 QUEIJO CREMOSO PROCESSADO 0%LACTOSE - QUEIJO
CREMOSO PROCESSADO 0% LACTOSE.
Composto por água, queijo análogo, manteiga extra sem
sal, queijo muçarela sem lactose, sal, queijo em pó sem
lactose e outras substâncias permitidas. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Característico. Cor: Própria. Aroma:
Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 3 (três) meses. Produto embalado em potes,
contendo peso líquido de 180 g.

200,000 UN Tirol 11,0000 2.200,00

119 QUEIJO: - QUEIJO, tipo prato, fresco, refrigerado,
embaladas em saco plástico resistente atóxico e
transparente. Isento de estufamento, rachadura e mofos.
Reposição do produto em caso de vencimento do prazo
de validade ou embalagens danificadas – embalagem de
1kg

1.490,0 UN Della Vita 70,8500 105.566,50

120 QUEIJO 0% LACTOSE - QUEIJO 0% LACTOSE, tipo prato,
fresco, refrigerado, embaladas em saco plástico
resistente atóxico e transparente. Isento de estufamento,
rachadura e mofos. Reposição do produto em caso de
vencimento do prazo de validade ou embalagens
danificadas – embalagem de 150 g

400,000 UN Tirol 14,6500 5.860,00

125 SALSICHA, de ótima qualidade, fresca, refrigerada,
embaladas em saco plástico resistente atóxico e
transparente. Reposição do produto em caso de
vencimento do prazo de validade ou embalagens
danificadas – embalagem de 1kg. - SALSICHA, de ótima
qualidade, fresca, refrigerada, embaladas em saco
plástico resistente atóxico e transparente. Reposição do
produto em caso de vencimento do prazo de validade ou
embalagens danificadas – embalagem de 1kg.

810,000 KG JCW 20,3000 16.443,00

130 ABACATE - ABACATE: Características técnicas: Tipo liso,
tamanho médio, pesando 500 a 1400 gramas a unidade.
Frutos perfeitos, sãos, maduros, isentos de danos
mecânicos, sem pragas ou doenças. Embalagem: Saco de
polietileno atóxico resistente com rotulagem constando o
peso total que será entregue em cada localidade.

1.560,0 KG Ceasa 9,6000 14.976,00

131 ABACAXI: - ABACAXI, de 1ª qualidade, não deve estar
verde, com cascas sãs, sem rupturas, com tamanho e
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem
danos ,isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas
plásticas limpas e conservadas

2.160,0 UN Ceasa 8,4800 18.316,80

132 AIPIM: - AIPIM, congelado, descascado, de boa qualidade,
cor branca. Reposição do produto em caso de
vencimento do prazo de validade ou embalagens
danificadas – embalagem de 1kg

810,000 KG TJ 9,8300 7.962,30

133 ALFACE: - ALFACE, de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde,
nova, folhas firmes, não poderá estar murcha, íntegra,
tamanho médio. Embalagem: em caixas plásticas limpas
e conservadas

2.130,0 UN Ceasa 3,3800 7.199,40

134 ALHO, firme e intacto, sem lesões de origem física. Não
deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos

640,000 KG Baschirott
o

9,4800 6.067,20
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estranhos aderentes à superfície. Embalagem de 200g -
ALHO, firme e intacto, sem lesões de origem física. Não
deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície. Embalagem de 200g

135 BANANA BRANCA, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, com
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos,
isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada -
BANANA BRANCA, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, com
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos,
isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada

3.160,0 KG Ceasa 5,7500 18.170,00

136 BATATA DOCE, lavada, de 1ª qualidade, de casca roxa,
sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na
casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas -
BATATA DOCE, lavada, de 1ª qualidade, de casca roxa,
sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na
casca, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas

820,000 KG Ceasa 4,3800 3.591,60

137 BATATA INGLESA, lavada, de 1ª qualidade, sem lesões,
não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta
de partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem:
em caixas plásticas limpas e conservadas - BATATA
INGLESA, lavada, de 1ª qualidade, sem lesões, não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de
partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em
caixas plásticas limpas e conservadas

2.070,0 KG Ceasa 5,3000 10.971,00

138 BERGAMOTA POKAN, de 1ª qualidade, com cascas sãs,
sem rupturas, com tamanho e coloração uniforme, com
polpa firme e intacta, sem danos, isenta de partes
pútridas. Embalagem: em caixas plásticas limpas e
conservadas - BERGAMOTA POKAN, de 1ª qualidade, com
cascas sãs, sem rupturas, com tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos, isenta
de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas
limpas e conservadas

2.060,0 KG Ceasa 6,2800 12.936,80

139 BETERRABA, de 1ª qualidade, sem lesões, não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca, isenta de
partes pútridas. Com tamanho uniforme. Embalagem: em
caixas plásticas limpas e conservadas kg - BETERRABA,
de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas.
Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas
limpas e conservadas kg

1.360,0 KG Ceasa 5,5300 7.520,80

140 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, novo, firme, intacto,
não poderá estar murcho, isento de partes pútridas,
coloração uniforme e sem manchas. Unidade de tamanho
médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada - BRÓCOLIS, de primeira
qualidade, novo, firme, intacto, não poderá estar murcho,
isento de partes pútridas, coloração uniforme e sem
manchas. Unidade de tamanho médio. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada

1.500,0 KG Ceasa 5,3200 7.980,00

141 CEBOLA, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com
casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões
de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas,
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada - CEBOLA,
tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca,
compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de
origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre
de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada

1.470,0 KG Ceasa 6,4000 9.408,00

142 CENOURA, nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com
tamanho e coloração uniforme, devendo ser de tamanho
médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar
rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas,
livre de enfermidades. Embalagem: em caixas plásticas
limpas e conservadas kg - CENOURA, nova, sem folhas,

1.380,0 KG Ceasa 6,9000 9.522,00
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de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme,
devendo ser de tamanho médio, com casca sã, sem
rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na
casca, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg

143 CHUCHU, verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de
tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca
sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou
cortes na casca, isenta de partes pútridas. Embalagem:
em caixas plásticas limpas e conservadas kg - CHUCHU,
verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho
médio, não poderão estar murchos, com casca sã, sem
rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na
casca, isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas
plásticas limpas e conservadas kg

1.310,0 KG Ceasa 4,5000 5.895,00

144 COUVE-FLOR, nova, de 1ª qualidade, firme e intacta,
isenta de material terroso, com coloração uniforme, sem
manchas, livre de enfermidades, isento de partes
pútridas. Suficientemente desenvolvida, em perfeito
estado de conservação e maturação. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada - COUVE-FLOR, nova, de 1ª qualidade, firme e
intacta, isenta de material terroso, com coloração
uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de
partes pútridas. Suficientemente desenvolvida, em
perfeito estado de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada

1.510,0 KG Ceasa 7,1000 10.721,00

145 LARANJA, tipo pêra de 1ª qualidade, com casca sã, sem
rupturas e pancadas na casca. Apresentando tamanho e
cor uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, isenta
de partes pútridas. Embalagem: em caixas plásticas
limpas e conservadas kg - LARANJA, tipo pêra de 1ª
qualidade, com casca sã, sem rupturas e pancadas na
casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas e
maduras. Devem ser frescas, isenta de partes pútridas.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg

3.150,0 KG Ceasa 4,2500 13.387,50

146 LIMÃO TAHITI - LIMÃO TAITI: Características Técnicas:
Frutos arredondados, casca fina, suco ácido, de cor
esverdeada, coloração da casca verde-clara a verde-
amarelada, com sementes. Devem apresentar as
características de variedade bem definidas, estarem
fisiologicamente desenvolvidas e maduras, bem
formadas, limpas, sadias, livres de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em perfeitas
condições de conservação e maturação. Embalagem:
Saco de polietileno atóxico resistente ou sacaria de rede
própria para hortifrutis, com capacidade de 1kg por
embalagem.

900,000 KG Ceasa 4,4000 3.960,00

147 MANGA, tipo tommy, com casca lisa de cor laranja
vermelha ou amarela, maduras. Devem ser frescas,
isenta de partes pútridas. Embalagem: em caixas
plásticas limpas e conservadas kg - MANGA, tipo tommy,
com casca lisa de cor laranja vermelha ou amarela,
maduras. Devem ser frescas, isenta de partes pútridas.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas kg

1.000,0 KG Ceasa 8,0500 8.050,00

148 MAMÃO, TIPO FORMOSA - MAMÃO, tipo formosa, de 1ª
qualidade, casca sã. Apresentando tamanho e cor
uniformes, sem rupturas, sem danos físicos, isento de
partes pútridas. Devendo estar bem desenvolvidos e
maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada

2.610,0 KG Ceasa 10,7000 27.927,00

149 MORANGA , TIPO CABOTIÁ - MORANGA, tipo cabotia, com
casca sã, sem rupturas,
 Sem danos físicos e isentos de partes pútridas. Devendo
estar bem desenvolvidos e maduros. Embalagem: em
caixas plásticas limpas e conservadas

900,000 KG Ceasa 3,7800 3.402,00

150 PEPINO, verde, novo, não poderão estar murchos, com
casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas

1.560,0 KG Ceasa 8,1000 12.636,00
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Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas -
PEPINO, verde, novo, não poderão estar murchos, com
casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas

151 PIMENTÃO VERDE, novo, não poderão estar murchos,
com casca sã, sem rupturas, isento de partes pútridas.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada - PIMENTÃO VERDE, novo, não
poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas,
isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada

820,000 KG Ceasa 8,6500 7.093,00

152 REPOLHO, verde, fresco, com a cabeça fechada, sem
rupturas, isento de partes pútridas. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada - REPOLHO, verde, fresco, com a cabeça
fechada, sem rupturas, isento de partes pútridas.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada

1.570,0 UN Ceasa 6,6000 10.362,00

153 VAGEM, de 1ª qualidade, sem lesões, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca, isenta de partes pútridas.
Com tamanho uniforme. Embalagem: em caixas plásticas
limpas e conservadas kg. - VAGEM, de 1ª qualidade, sem
lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca,
isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme.
Embalagem: em caixas plásticas limpas e conservadas
kg.

700,000 KG Ceasa 17,3000 12.110,00

154 SALSINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar murcha
e amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos
plásticos transparente. - SALSINHA, novo, folhas firmes,
não poderá estar murcha e amarelada, íntegra, tamanho
médio. Embalagem: sacos plásticos transparente.

1.560,0 MÇ Ceasa 2,2000 3.432,00

155 CEBOLINHA, novo, folhas firmes, não poderá estar
murcha e amarelada, íntegra, tamanho médio.
Embalagem: sacos plásticos transparente. - CEBOLINHA,
novo, folhas firmes, não poderá estar murcha e
amarelada, íntegra, tamanho médio. Embalagem: sacos
plásticos transparente.

1.560,0 MÇ Ceasa 2,2000 3.432,00

156 TOMATE VERMELHO - TOMATE, vermelho, de 1ª
qualidade, casca sã. Apresentando tamanho e cor
uniformes, sem rupturas, sem danos físicos, isento de
partes pútridas. Devendo estar bem desenvolvidos e
maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade

2.730,0 KG Ceasa 8,3000 22.659,00

159 COXA E SOBRECOXA: - COXA E SOBRECOXA, congelado,
não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos
ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais
(físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser
acondicionada em embalagem primária constituída de
plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou
ação de microrganismos. Empacote de 1 kg,
devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.

4.760,0 KG Morgana 13,9500 66.402,00

160 COXINHA DA ASA: - COXINHA DA ASA, congelada, não
temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo
e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microrganismos. Em pacote de 1 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência.

4.660,0 KG Morgana 16,8400 78.474,40

161 CARNE SUÍNA: - CARNE SUÍNA, corte paleta, sem gordura,
sem pele e sem osso, iscas de aproximadamente 20
gramas. Isento de aditivos ou substâncias estranhas ao
produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e/ou ação de
microrganismos. Em pacotes de 2kg, devidamente
selada, especificação de peso, validade, produto e

4.260,0 KG Luchtemb
erg

21,4800 91.504,80
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marca/procedência. Validade a vencer mínima de 3
meses contados a partir da data de entrega.

162 PEITO DE FRANGO SASSAMI: - PEITO DE FRANGO
SASSAMI, Peito de frango, congelado, não temperado, de
primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microrganismos. Em pacote de 1 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência.

4.730,0 KG Morgana 23,3900 110.634,70

1.969.321,42Total do Participante:
Participante: JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
157 CARNE BOVINA DE 1º CORTADA EM BIFES - CARNE

BOVINA DE 1ª CORTADA EM BIFES, cortes de coxão mole
ou patinho, sem gordura, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo
e que alterem suas características naturais(físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ação de
microorganismos. Em pacotes de 2 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3
meses contados a partir da entrega.

4.300,0 KG FRIG.
MENINAS

41,2700 177.461,00

158 CARNE BOVINA DE 2º MOÍDA - CARNE BOVINA DE 2ª
MOÍDA, corte fraldinha moída, magra, congelada, sem
gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ação de
microorganismos. Em pacotes de 2 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3
meses contados a partir da entrega.

4.750,0 KG FRIG.
MENINAS

33,6400 159.790,00

337.251,00Total do Participante:
Participante: JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
13 ARROZ PARBOILIZADO PACOTE DE 5 KGS - ARROZ

PARBOILIZADO.
Composto por arroz parboilizado. Não conter glúten.
Aspecto: Composto por grãos longos, finos e inteiros. Cor:
Bege. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 10 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 5 kg.

1.640,0 UN TIO ROMO 18,7500 30.750,00

14 ARROZ PARBOILIZADO PACOTE DE 1 KG - ARROZ
PARBOILIZADO.
Composto por arroz parboilizado. Não conter glúten.
Aspecto: Composto por grãos longos, finos e inteiros. Cor:
Bege. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e

320,000 UN TIO ROMO 3,9500 1.264,00
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outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 10 meses. Produto embalado em
pacote, contendo peso líquido de 1 kg

16 AVEIA EM FLOCOS: - AVEIA EM FLOCOS.
Composto por aveia laminada em flocos finos. Aspecto:
Flocos finos homogêneos. Cor: Bege. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 10 meses. Produto embalado em pacote, com ou
sem caixa envolvendo o pacote, contendo peso líquido de
200g.

320,000 UN 150 GR -
NEILAR

5,8000 1.856,00

21 BISCOITO DE POLVILHO: - BISCOITO DE POLVILHO.
Composto por polvilho, gordura vegetal, ovos, sal e
outras substâncias permitidas. SEM GLÚTEN. Aspecto:
Leve e crocante. Cor: Bege. Aroma: Característico. Sabor:
Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 4 (quatro)
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 250g.

2.010,0 UN MASP 12,1800 24.481,80

26 BISCOITO SALGADO SEM LEITE DE VACA E SEM OVOS: -
BISCOITO SALGADO SEM LEITE DE VACA E SEM OVOS.
Amido de milho, farinha de arroz e/ou farinha de milho,
gordura vegetal, água, sal, maltodextrina, açúcar,
tapioca e/ou amido modificado de mandioca, farinha de
soja, emulsificantes e leveduras permitidas. Aromatizante
e corante natural. SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, SEM
CONSERVANTES. Aspecto: Crocante característico. Cor:
Própria. Aroma: Próprio. Sabor: Próprio. Os produtos
devem ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. 4.2 Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. 4.3 A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 4 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de no mínimo 140 g.

560,000 UN PICININI 9,8500 5.516,00

31 CANJICA AMARELA DE MILHO, DESPELICULADA TIPO 1 -
CANJICA AMARELA DE MILHO, DESPELICULADA TIPO 1.
Composto por canjica amarela despeliculada, obtidos a
partir de milho integral selecionado. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Grânulos grossos. Cor: Amarela.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter

610,000 UN AMAFIL 4,7400 2.891,40
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externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 meses. Produto embalado em pacote, contendo
peso líquido de 400g.

32 CANJICA BRANCA DE MILHO, DESPELICULADA TIPO 1 -
CANJICA BRANCA DE MILHO, DESPELICULADA TIPO 1.
Composto por canjica amarela despeliculada, obtidos a
partir de milho integral selecionado. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Grânulos grossos. Cor: Amarela.
Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem
ser elaborados exclusivamente por meios físicos e
envasados de maneira a evitar alteração e contaminação
sob condições normais de manipulação, armazenamento
e distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Validade de no
mínimo 6 meses. Produto embalado em pacote, contendo
peso líquido de 500g.

610,000 UN AMAFIL 6,9900 4.263,90

33 CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1
A 2 G CADA. SABORES: CAMOMILA, ERVA-DOCE,
HORTELÃ, HIBISCO, CAPIM-CIDREIRA, CHÁ VERDE, MAÇÃ
COM CANELA, MORANGO, FRUTAS VERMELHAS, CHÁ
MATE NATURAL, LARANJA e MARACUJÁ - CHÁ EM SACHÊ.
CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 A 2 G CADA.
SABORES: CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELÃ, HIBISCO,
CAPIM-CIDREIRA, CHÁ VERDE, MAÇÃ COM CANELA,
MORANGO, FRUTAS VERMELHAS, CHÁ MATE NATURAL,
LARANJA e MARACUJÁ.
Composto por ervas naturais. Sabores: camomila, erva-
doce, hortelã, capim-cidreira e chá verde. NÃO CONTER
GLÚTEN. Aspecto: Variado. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Produto embalado em
caixa com 10 sachês. Sachês contendo peso líquido de
no mínimo 1g até o máximo de 2g.

1.410,0 UN NEILAR 5,3000 7.473,00

35 COADOR DE CAFÉ EM MALHA 100% algodão arame
galvanizado 20x21 cm tamanho grande G. - COADOR DE
CAFÉ EM MALHA 100% algodão arame galvanizado 20x21
cm tamanho grande G.

370,000 UN ZALEANA 5,4800 2.027,60

41 COLHER DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA
SOBREMESA. Fabricada em poliestireno e pigmentos de
alta pureza. Produto não tóxico, produzido com matéria
prima e pigmentos virgens. Comprimento: 12,5 cm.
Pacotes com 50 unidades. - COLHER DESCARTÁVEL
TRANSPARENTE PARA SOBREMESA. Fabricada em
poliestireno e pigmentos de alta pureza. Produto não
tóxico, produzido com matéria prima e pigmentos
virgens. Comprimento: 12,5 cm. Pacotes com 50
unidades.

520,000 UN STRAWPLA
ST

5,5800 2.901,60

42 COLORAU: - COLORAU.
Composto por fubá, extrato de urucum e óleo vegetal.
Aspecto: Característico. Cor: Vermelho. Aroma: Próprio.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações

860,000 UN APTI 8,8400 7.602,40
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nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 12
meses. Produto embalado em pacote, contendo peso
líquido de 500g.

43 COPOS PLASTICOS 180mL. Descartável, transparente,
com capacidade para 180mL, em polipropileno (PP), em
pacotes com 100 unidades cada - COPOS PLASTICOS
180mL. Descartável, transparente, com capacidade para
180mL, em polipropileno (PP), em pacotes com 100
unidades cada

4.403,0 UN FONPLAST 7,9900 35.179,97

45 COPO DE ISOPOR 200 ml.  Isopor Térmico – Caixa Com
1000 unidades. - COPO DE ISOPOR 200 ml.  Isopor
Térmico – Caixa Com 1000 unidades.

1.620,0 UN BOMPACK 7,1400 11.566,80

53 ERVILHA EM CONSERVA: - ERVILHA EM CONSERVA.
Composto por ervilhas, água e sal. NÃO CONTER GLÚTEN.
Aspecto: Característico. Cor: Característica. Aroma:
Característico. Sabor: Próprio. Os produtos devem ser
elaborados exclusivamente por meios físicos e envasados
de maneira a evitar alteração e contaminação sob
condições normais de manipulação, armazenamento e
distribuição. Os produtos devem ser embalados em
recipientes seguros e apropriados que preservem as
qualidades higiênicas e nutricionais e outras
propriedades do alimento. O produto deverá ser entregue
em embalagem original de acordo com as normas
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a
marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo
12 meses. Produto acondicionado em lata, contendo peso
líquido de 170g.

1.080,0 UN BONARE 3,9500 4.266,00

54 ESSÊNCIA DE BAUNILHA - ESSÊNCIA DE BAUNILHA.
Composto por água, álcool etílico, corante e
aromatizante. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Homogêneo. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. Validade de no mínimo 12
meses. Produto acondicionado em frasco de 20 ml.

250,000 UN MIX 7,0800 1.770,00

55 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO: - EXTRATO DE
TOMATE CONCENTRADO.
Composto por tomate, açúcar, sal e outras substâncias
permitidas. Composto por tomate, açúcar e sal. NÃO
CONTER GLÚTEN. Aspecto: Homogêneo. Cor:
Característica. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 12 meses. Produto embalado em pacotes
individuais lata ou sachê, contendo peso líquido de 340g.

1.380,0 UN BONARE 4,6400 6.403,20

64 FEIJÃO PRETO TIPO 1 GRÃOS SELECIONADOS - FEIJÃO
PRETO TIPO 1 GRÃOS SELECIONADOS.
Composto por grãos inteiros e selecionados, com no
mínimo 97% de grãos pretos. Aspecto: Característico.
Cor: Preto. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que

1.780,0 UN RIO BELO 7,5900 13.510,20
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preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade e quantidade do produto. Validade de
no mínimo 5 meses. Produto embalado em pacote,
contendo peso líquido de 1 kg.

68 FILTRO DE PAPEL. Para café, tamanho 103. Embalagem
com 30 unidades. - FILTRO DE PAPEL. Para café, tamanho
103. Embalagem com 30 unidades.

610,000 UN TRS
CORAES

5,4400 3.318,40

69 FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR CEREAL TIPO
SUCRILHOS - FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR CEREAL
TIPO SUCRILHOS.
Composto por grãos de milho cozido, açúcar, amido de
milho, sal, enriquecido com vitaminas e minerais e
antioxidante. Aspecto: Característico. Cor: Amarelo
característico. Aroma: Característico. Sabor: Próprio. Os
produtos devem ser elaborados exclusivamente por
meios físicos e envasados de maneira a evitar alteração
e contaminação sob condições normais de manipulação,
armazenamento e distribuição. Os produtos devem ser
embalados em recipientes seguros e apropriados que
preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e
outras propriedades do alimento. O produto deverá ser
entregue em embalagem original de acordo com as
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. Validade de no
mínimo 5 meses. Produto embalado em pacote, contendo
peso líquido de 500g.

5.330,0 UN JOTA JOTA 18,2400 97.219,20

74 GARFO DESCARTÁVEL DE SOBREMESA. Garfo plástico
branco para sobremesa, fabricado em poliestireno e
pigmentos de alta pureza. Produto não tóxico, versátil e
higiênico. São produzidos com matéria prima e
pigmentos virgens. Largura: 2,1 cm, Comprimento: 12,5
cm. Pacote com 50 unidades. - GARFO DESCARTÁVEL DE
SOBREMESA. Garfo plástico branco para sobremesa,
fabricado em poliestireno e pigmentos de alta pureza.
Produto não tóxico, versátil e higiênico. São produzidos
com matéria prima e pigmentos virgens. Largura: 2,1 cm,
Comprimento: 12,5 cm. Pacote com 50 unidades.

550,000 UN STRAWPLA
ST

5,6600 3.113,00

88 LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS - LOURO
DESIDRATADO EM FOLHAS. Composto por folhas de louro
desidratado. NÃO CONTER GLÚTEN. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. O produto deverá ser entregue de acordo com
a RDC n°276/2005. Validade de no mínimo 12 meses.
Produto embalado em pacotes individuais, contendo peso
líquido de 4g.

500,000 UN NEILAR 3,1400 1.570,00

100 MILHO VERDE EM CONSERVA: - MILHO VERDE EM
CONSERVA.
Composto por milho verde, água e sal. Aspecto:
Característico. Cor: Característica. Aroma: Característico.
Sabor: Próprio. Os produtos devem ser elaborados
exclusivamente por meios físicos e envasados de
maneira a evitar alteração e contaminação sob condições
normais de manipulação, armazenamento e distribuição.
Os produtos devem ser embalados em recipientes
seguros e apropriados que preservem as qualidades
higiênicas e nutricionais e outras propriedades do
alimento. O produto deverá ser entregue em embalagem
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando
identificação do produto inclusive a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Validade de no mínimo 12 meses. Produto

1.060,0 UN BONARE 4,8000 5.088,00
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acondicionado em lata ou sachê, contendo peso líquido
de 170g.

274.032,47Total do Participante:
3.020.174,55Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jardim da Serra, 15/08/2022

PREGOEIRO

CLEBER  DE AVILA GARCIA

MEMBRO

JUCARA DE ASSUNCAO

MEMBRO

GABRIEL CRUZ LIMA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

LUIZ NTONIO JUNCKES

LH  COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
EIRELI ME

VANIR SCREMIN LOCKS

JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA - ME

ANDRE PACHECO DE SOUZA

CLEITON DE SOUZA COMERCIAL

CLEITON DE SOUZA

ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

DIEGO BARBOSA DE OLIVEIRA


