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1 Abobrinha, Itália, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,3500 1

2 Achocolatado em pó ,embalagem integra e inviolada de 400g. Alta solubilidade. Alimento
instantâneo, com no máximo 80% de sua constituição de açúcares, enriquecido com as
vitaminas B1, B2, B3, B6. Registro no Ministério da Agricultura, validade mínima de 03 meses
na data de entrega do produto

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Muki 0 7,1200 1

3 Achocolatado em pó diet ,Embalagem mínima de 200g. Ingredientes: maltodextrina, cacau
em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica,
edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aromatizante.
Deverá ser isento de glúten e lactose. Validade mínima de 12 meses na data de entrega do
produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Muki 0 12,0000 1

4 Açúcar refinado ,embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório. Prazo de Validade:
Mínimo de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Fumacense 0 9,2000 1

5 Adoçante líquido Sucralose, Embalagem de 100 ml. Dietético, líquido. Ingredientes: água,
sorbitol, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e conservadores. Isento de
sacarina, ciclamato, aspartame, fenilalanina e glúten. Validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Zero Cal 0 9,7500 1

6 Aipim, Branca ou amarela, de primeira, in natura, descascada e congelada, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 3,8500 1

7 Alface crespa, Tipo crespa, frescas, in natura, folhas firmes e bem desenvolvidas,
apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e
variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos
e larvas.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,4000 1

8 Alho, Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada.
Características Gerais: Alho, in natura, de primeira, sem réstia, sem casca, bulbo inteiriço, de
boa qualidade, firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, sem sujidades, parasitos e larvas, com identificação do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 9,8000 1
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9 Alho processado sem sal, Embalagem de no mínimo 200g, em recipientes plásticos,
atóxicos, resistente, transparente, integro e inviolado. Produto obtido pela mistura da polpa
do alho in natura de boa qualidade, odor e sabor próprio do produto apresentando-se sobre
forma picada ou pastosa e coloração bege claro. Mínima de 03 meses a partir da data de
entrega do produto.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casarão 0 2,7500 1

10 Amendoim, embalagem: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, intacto, com
500g. Produto cru, com pele, constituídos de grãos inteiros, de primeira qualidade, sem
fermentação e mofo, isento de sujeiras, parasitas e larvas. Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Carol 0 4,8500 1

11 Amido de Milho embalagem 1Kg,embalagem integra e inviolada de 1 kg. Produto amiláceo
extraído do milho, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Validade mínima
de 03 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Lorenz 0 9,8000 1

12 Arroz parboilizado ,acondicionado em embalagens de 5 Kg de polietileno transparente e
inviolada, sem presença de caruncho, impurezas, sujidades ou mofo. Produto classe longo
fino, tipo 1, constituído de grãos inteiros. Validade mínima de 3 meses a partir da data de
entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mãe Luzia 0 8,8000 1

13 Aveia flocos finos, embalagem mínima de 200g, íntegra e inviolada. Flocos finos de aveia, in
natura, isentos de sujidades, parasitas, larvas, mofo e cascas. Validade mínima de 3 meses
a partir da data de entrega

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Apti 0 2,5500 1

14 Banana Caturra, in natura, kg, apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,8500 1

15 Batata doce branca ou roxa, in natura, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros,
compacta e firme, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos
ou terra aderidos à superfície externa.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,3600 1

16 Batata inglesa, Batata tipo inglesa ou monalisa, in natura, lavada, fresca de tamanho médio,
embalagem à granel, integras, sem brotos, pontos escuros, sinais de deterioração e maduras
para consumo na semana.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,4600 1
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17 Bebida láctea diversos sabores, Embalagem plástica intacta de 1 litro, sem vazamentos.
Bebida láctea: fermentada, resfriada, não congelada, sabores diversos. Validade mínima de
01 mês a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bonacolsi 0 2,8500 1

18 Bebida láctea sem adição de açúcar, Embalagem lacrada, inviolada e sem vazamentos
contendo 170g. Ingredientes: leite desnatado, água, vitaminas, polpa de morango, corante
natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, aroma de morango e
espessante goma guar, soro de leite em pó, fermentos lácteos e estabilizantes, sem glúten.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bonacolsi 0 4,8000 1

19 Bebida láctea sem lactose, Embalagem de leite longa vida tetrapack. Leite de vaca, tipo
UHT, semidesnatado, sem lactose, com até 1% de gordura em sua constituição. O produto
deve ter registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bonacolsi 0 4,2500 1

20 Beterraba, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 3,3500 1

21 Biscoito doce diet/sem adição de açúcar (embalagem com 180g),Embalagem integra e
inviolada de no mínimo 180g. Deve conter a inscrição "Diet" na embalagem. Diversos
sabores, firme, não esfarelado. Produto dietético, sem adição de açúcar, sem recheio.
Validade mínima de 06 meses a partir data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 6,3500 1

22 Biscoito doce tipo Leite,embalagem dupla integra e inviolada de 400g. Biscoito tipo leite,
firme, não esfarelado. Preferencialmente sem gorduras trans. Validade mínima de 03 meses
a partir data de entrega do produto

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 3,8500 1

23 Biscoito doce tipo Maria,embalagem dupla integra e inviolada de 400g. Biscoito tipo maria,
firme, não esfarelado. Preferencialmente sem gorduras trans. Validade mínima de 03 meses
a partir data de entrega do produto

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 6,3000 1

24 Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate, embalagem dupla integra e inviolada de 400g.
Biscoito tipo maria, sabor chocolate, coloração marrom escuro, firme, não esfarelado.
Preferencialmente sem gorduras trans. Validade mínima de 03 meses a partir data de
entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 4,3500 1

25 Biscoito doce tipo sortidos ,embalagem integra e inviolada de 400g. Diversos sabores, firme,
não esfarelado. Preferencialmente sem gorduras trans. Validade mínima de 03 meses a
partir data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 3,8500 1
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26 Biscoito integral salgado,embalagem dupla integra e inviolada de 400g. Tipo integral salgado,
firme, não esfarelada. Deve conter a inscrição "Integral" na embalagem. Deve conter farinha
de trigo integral na sua composição. Preferencialmente sem gorduras trans. Validade não
inferior a 03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 4,8500 1

27 Biscoito Salgado embalagem 400Gr, embalagem dupla integra e inviolada de 400g. Tipo
água e sal ou cream cracker, firme, não esfarelada. Preferencialmente sem gorduras trans.
Validade não inferior a 03 meses a partir da data de entrega do produto

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Casaredo 0 3,8500 1

28 Bolo de cenoura, Bolo doce elaborado a partir de farinha de trigo, cenoura in natura e outros
ingredientes. Deve possuir cobertura simples, sem recheio. Deve ser fornecido em
embalagem conforme quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do
fornecimento, livre de sujidades e bolor. O produto deverá ser entregue pelo fornecedor no
local solicitado

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 13,4500 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 13,4900 2

29 Bolo de chocolate, Bolo doce elaborado a partir de farinha de trigo, chocolate em pó e outros
ingredientes. Deve possuir cobertura simples, sem recheio. Deve ser fornecido em
embalagem conforme quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do
fornecimento, livre de sujidades e bolor. O produto deverá ser entregue pelo fornecedor no
local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 13,4500 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 13,4900 2

30 Café embalagem 500Gr, Café Torrado e Moído, embalagem à vácuo, 500g, características
adicionais: de primeira qualidade, características, aspecto, cor, odor e sabor próprios. Com
selo de pureza da associação brasileira de indústria do café - ABIC, com identificação do
produto e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do
produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Ouro 0 7,8000 1

31 Caldo de galinha, Caixa com 12 tabletes, contendo no mínimo 114g. Preparado para
Culinária, de galinha, composto de condimentos e extrato de carne de frango, em tablete.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Sol do Oriente 0 2,2500 1

32 Canela em Pó, Embalagem plástica íntegra, atóxica, de no mínimo 30g. Produto alimentício
em pó fino, puro. Deve apresentar coloração marrom claro, cheiro aromático e sabor
característico de canela. Livre de insetos e fungos. Validade mínima de 03 meses a partir da
data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Bella 0 1,6400 1
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33 Canela em rama, Embalagem plástica íntegra, atóxica, de no mínimo 20g. Produto natural
selecionado. Validade mínima de  06 meses na data de entrega. Dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Bella 0 1,1900 1

34 Canjica com castanha do pará e leite de coco,embalagem íntegra e inviolada contendo 1 Kg.
Mistura para canjica com castanha-do-para e leite de coco enriquecida com ferro.
Ingredientes: açúcar, leite integral, milho canjicado desidratado, amido, castanha-do-pará,
maltodextrina, preparado alimentício em pó sabor leite de coco, ferro, aromatizantes e
corantes. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Kanty 0 3,1000 1

35 Carne bovina tipo paleta, sem osso , A embalagem do produto deverá ser sacos de
polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,
contendo peso líquido máximo de 3 kg (três quilos) por embalagem. Deve estar resfriada,
com propriedades organolépticas normais, cortada em tiras (iscas) pequenas, sem osso,
sem aponeurose, sem gordura aparente. Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Frinora 0 13,5000 1

36 Carne bovina, acém, moído, A embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso
líquido máximo de 3 kg (três quilos) por embalagem. O produto deve estar resfriado,
propriedades organolépticas normais, sem osso, sem aponeurose, sem gordura aparente.
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01
ANVISA/MS.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Frinora 0 13,5000 1

37 Carne suína, paleta ou sobrepaleta sem osso, A embalagem do produto deverá ser sacos de
polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,
contendo peso líquido máximo de 3 kg (três quilos) por embalagem. Deve estar resfriada,
propriedades organolépticas normais, cortada em tiras (iscas) ou pedaços de no máximo
100g, sem osso, sem aponeurose, sem gordura aparente. Seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Varpi 0 10,3000 1

38 Cebola de primeira qualidade, in natura, casca protetora, apresentando grau de maturação,
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,6000 1

39 Cenoura de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,8500 1
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40 Cereal de milho com adição de açúcar (Sucrilhos), Cereal matinal de milho em flocos de boa
qualidade, embalagem integra e inviolada de no mínimo 1 kg. Validade mínima de 03 meses
a partir data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Cereal da Família 0 16,7000 1

41 Cereal matinal de milho com adição de açúcar sabor chocolate, Cereal matinal de milho em
flocos sabor chocolate, de boa qualidade, embalagem integra e inviolada de no mínimo 1 kg.
Validade mínima de 03 meses a partir data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chocoboll 0 16,6000 1

42 Chá de Camomila, Embalagem: caixa com no mínimo 10 sachês, contendo no mínimo 10g e
no máximo 20g, sem corantes, aromatizantes artificiais. Para preparo de chá em infusão.
Validade mínima de 06 meses da data de entrega do produto.

CX ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chileno 0 3,1000 1

43 Chá de erva doce , Embalagem: caixa com no mínimo 10 sachês, contendo no mínimo 10g e
no máximo 20g, sem corantes, aromatizantes artificiais. Para preparo de chá em infusão.
Validade mínima de 06 meses da data de entrega do produto.

CX ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chileno 0 2,1500 1

44 Chá mate sabores ,Embalagem: caixa com 25 sachês, contendo no mínimo 10g e no
máximo 20g, sem corantes artificiais. Para preparo de chá em infusão. Validade mínima de
06 meses da data de entrega do produto.

CX ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chileno 0 3,3500 1

45 Chá misto sabor morango, Embalagem: caixa com no mínimo 10 sachês, contendo no
mínimo 10g e no máximo 20g, sem corantes, aromatizantes artificiais. Para preparo de chá
em infusão. Validade mínima de 06 meses da data de entrega do produto.

CX ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chileno 0 2,8500 1

46 Chantilly, Embalagem: longa vida tetrapack de 1 litro. Validade mínima de 03 meses a partir
da data de entrega.

LT ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Elegê 0 13,5000 1

47 Cebolinha em maço de no mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,
sujidades, parasitos e larvas.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordaski 0 3,7000 1

48 Salsinha em maço de no mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,
sujidades, parasitos e larvas.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordaski 0 3,8000 1
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49 Chocolate Granulado Crocante, Embalagem com no mínimo 500g, constituído de açúcar,
cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de ou outro, sal, emulsificante lectina
de soja e aromatizante, produto que não contenha glúten. Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Bella 0 8,7000 1

50 Chuchu de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,8500 1

51 Coco ralado, sem adição de açúcar ,Embalagem plástica íntegra, atóxica, de 100g.Produto
alimentício desidratado contendo entre os ingredientes: Polpa de coco desidratada e
parcialmente desengordurada. Deve apresentar coloração branca e consistência firme.
Sabor característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente de sujidades, parasitas ou
larvas. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) La Preferida 0 3,7000 1

52 Couves frescas, in natura, wm maços de no mínimo 1 Kg, com folhas firmes e bem
desenvolvidas, coloração verde uniforme, aroma, e cor próprias da espécie e variedade,
livres de ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Ausente de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,3000 1

53 Coxa e sobre coxa de frango com osso, Acondicionada em embalagens intactas, do tipo
sacos de polietileno ou bandejas de isopor revestidas por polietileno, contendo 1Kg.
Características Técnicas: Congelado com pesagem média de 250g por peça. A ave deve ter
contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara, pele aderente e odor
característico. Não deve apresentar sujidades, penas e carcaça. Não poderá conter excesso
de gelo. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Le Vida 0 6,0000 1

54 Cravo-da-índia ,Embalagem plástica íntegra, atóxica, de no mínimo 40g. Produto alimentício.
O cravo deve ser constituído por botões florais de espécimes vegetais genuínos, sãos e
limpos. Deve apresentar aspecto e cor característica, cheiro fortemente aromático
característico de cravo da índia e sabor pungente. Ausente de sujidades, parasitas ou larvas.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Bella 0 4,7000 1

55 Creme de leite embalagem 200Gr, Embalagem tetrapack longa vida, contendo 200g. Produto
tradicional, de boa qualidade, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%. Validade
mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Terra Viva 0 1,4500 1

56 Cuca de farofa, Bolo doce elaborado a partir de farinha de trigo, e outros ingredientes. Deve
possuir cobertura simples, sem recheio. Deve ser fornecido em embalagem conforme
quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades
e bolor. O produto deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 12,9000 1



Item

Número do Registro de Preços:  14/2014               Data do Registro:  17/12/2014               Válido até:  17/12/2015

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA             

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   14/2014

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nos estabelecimentos escolares da 
rede municipal de ensino no ano de 2015, através do programa nacional de alimentação escolar (PNAE), conforme anexos.

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 8/19

Classif.

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 12,9900 2

57 Cuca de frutas, Bolo doce elaborado a partir de farinha de trigo, frutas e outros ingredientes.
Deve possuir cobertura simples, sem recheio. Deve ser fornecido em embalagem conforme
quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades
e bolor. O produto deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

UN BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 12,8000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 12,8900 2

58 Doce de frutas diet diversos sabores,Embalagem: Pote plástico ou de vidro, atóxico, íntegro,
com tampa e lacre de proteção, contendo no mínimo 200g. Doce de fruta sabores: Morango,
uva, amora ou pêssego. Deve conter a inscrição "Diet" na embalagem. Validade mínima de
06 meses a partir da data da entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Oliveira 0 9,0000 1

59 Doce de frutas diversos sabores, Embalagem: Pote plástico em polietileno transparente,
atóxico, íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo no mínimo 800g. Doce de fruta
sabores: Morango, uva, goiaba, banana, pêssego, maçã ou abobora. Validade mínima de 03
meses a partir da data da entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Oliveira 0 6,7500 1

60 Doce de leite cremoso ,Embalagem: Pote plástico em polietileno transparente, atóxico,
íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo no mínimo 800g. Ingredientes: Leite ,
açúcar, glucose de milho, amido de milho, bicarbonato de sódio e conservador sorbato de
potássio. Produto sem glúten. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Oliveira 0 7,8000 1

61 Empadão de frango, Bolo salgado elaborado a partir de farinha de trigo, molho de frango e
outros ingredientes. Deve ser fornecido em embalagem conforme quantidade solicitada.
Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades e bolor. O produto
deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 22,8000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 22,9800 2

62 Empanado de frango tipo steak, Embalagem plástica individual de no mínimo 100g, contendo
carne de frango, água, proteína vegetal, ovos, sal, cebola, alho, condimentos limão,
estabilizantes tripolifosfato de Sódio, cobertura de farinha de Rosca, amido. Não deve
apresentar superfície pegajosa, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas,
odor próprio. Devera apresentar temperatura na
Faixa de 12 a 18ºc.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Sevalle 0 0,8000 1
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63 Ervilha enlatada, Embalagem: Deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente e
limpa, acondicionada em latas de flandres ou embalagem tetrapack com peso líquido de 320
g e peso liquido drenado de 200 g, não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento
ou abaulamento. Ingredientes: ervilha, água, sal e açúcar. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Olé 0 1,4000 1

64 Extrato de Soja (leite de Soja), Embalagem longa vida tetrapack com 1,00L (um litro).
Alimento com Soja enriquecido com vitaminas, livre de lactose e colesterol. Validade mínima
de 03 meses a partir da data de entrega.

LT ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Batavo 0 5,3500 1

65 Extrato de tomate , Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres não apresentando
ferrugem, amassamento, vazamento ou abaulamento. Embalagem Tetra Brik Asséptic de no
mínimo 800g. Características Técnicas: Extrato de tomate simples e concentrado.
Ingredientes: Tomate, sal e açúcar. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Oderich 0 6,3500 1

66 Farinha de mandioca, crua , Embalagem de 1kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Farinha mandioca branca e crua, Grupo: Seca, Subgrupo: Extrafina, Classe:
Branca, Tipo: 1, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, bolor, parasitas e larvas. Validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Kanty 0 4,3500 1

67 Farinha de milho branca (Biju), Embalagem de 1kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Farinha de milho branca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência
de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, bolor, parasitas e larvas. Validade
mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Agrical 0 4,3500 1

68 Farinha de trigo especial, Embalagem: Deve estar intacta, embalagem atóxica, bem vedada,
contendo 5kg. Características Técnicas: Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve
ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa. Especificidade
de uso: Preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor
escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou
impurezas, nem rendimento insatisfatório. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da
data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Beatriz 0 8,8000 1

69 Farinha de trigo integral , Embalagem integra e inviolada de 1 kg. Deve conter a inscrição
"Integral" na embalagem. Validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Beatriz 0 3,3500 1
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70 Farinha láctea, Embalagem plástica resistente, com solda reforçada e íntegra ou lata de
alumínio ou em potes de polietileno com 400 gramas. Lata isenta de ferrugem, não
amassadas, resistentes, não violados. Farinha vitaminada, com validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Vitalon 0 11,5000 1

71 Feijão Carioca, Embalagem integra e inviolada de 1 kg. Tipo 1,  acondicionado em saco
plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, com
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Terra Viva 0 3,8500 1

72 Feijão preto, Embalagem integra e inviolada de 1 kg. Feijão preto tipo 1, grãos intactos,
isento de sujidades, parasitas, caruncho, pedras e corpos estranhos. Validade não inferior a
03 meses a partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Terra Viva 0 3,8500 1

73 Fermento biológico, Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes
resistentes de 100g. Características técnicas: Fermento biológico, seco, instantâneo.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 9,7000 1

74 Fermento químico, Embalagem plástica, intacta de 250g. Fermento químico para bolo, sem
bolores e fermentação. Validade mínima de 03 meses, fabricação não superior a 03 meses.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Royal 0 4,6000 1

75 Fígado de frango , Embalagem plástica, resistente, atóxica e íntegra, de 1 Kg. Resfriada ou
congelada, na embalagem original do fabricante, propriedades organolépticas normais, sem
aponeurose, sem gordura aparente. Produto com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Pioneiro 0 3,8000 1

76 Fórmula infantil 1 (0 a 6 meses) ,Embalagem plástica resistente, com solda reforçada e
íntegra ou lata de alumínio ou em potes de polietileno com 400 gramas. Deve ser
enriquecida no mínimo as seguintes vitaminas: vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato
de Cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, vitamina D, vitamina b1, ácido fólico,
vitamina K e biotina, com validade mínima de 06 meses a partir da data de fabricação.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nestlé 0 29,5000 1

77 Fubá embalagem 1Kg, Embalagem de 1 kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Produto para aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-
prima milho. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Arcemil 0 1,4000 1
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78 Gelatina diet , diversos sabores ,Embalagem contendo12g.  Gelatina em pó zero açúcar.
Ingredientes: gelatina, sal, acidulante ácido fumárico, edulcorantes artificiais, aroma artificial,
estabilizante citrato de sódio e corantes artificiais. Isento de glúten. Deve conter a inscrição
"Diet" na embalagem. Validade mínima a partir de 06 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bebbys 0 1,4500 1

79 Gelatina diversos sabores , Embalagem contendo 35g. Produto com composto de açúcar,
sal, aroma artificial, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante
artificial. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bebbys 0 0,7500 1

80 Laranja, de primeira, in natura, tipo pera, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,8500 1

81 Leite condensado Embalagem com 395g, Embalagem com 395g. Produzido com leite
integral, açúcar e lactose. Prazo de validade de no mínimo 03 meses a partir da entrega do
produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Terra Viva 0 2,8000 1

82 Leite de vaca integral, Embalagem: caixa com 12 unidades de leite longa vida tetrapack.
Leite de vaca, tipo UHT, integral. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura/ SIF/
DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria
nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção  Industrial e Sanitária de  produtos de origem animal. Validade mínima de 03 meses
a partir da data de entrega.

CX ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Terra Viva 0 28,5000 1

83 Leite de vaca integral, em pó (Embalagem com 400g),Embalagem: Acondicionada em
embalagem resistente contendo 400g. As bordas do fecho de vedação da embalagem
devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor
nutricional do produto. Características Técnicas: Leite em Pó Integral Instantâneo. O produto
deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitamina A, C, D e Ferro cor
branca interior e sabor característico. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade,
corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou
problemas de vedação da embalagem. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Biglac 0 10,7000 1

84 Linguicinha de frango , Embalagem plástica atóxica íntegra, à vácuo, de 1kg. Ingredientes:
carne de frango, água, sal, condimentos, estabilizantes e conservantes. Certificado de
Inspeção Estadual ou Federal. Prazo de validade de no mínimo 03 meses a partir da entrega
do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Seara 0 8,7000 1
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85 Maçã de primeira qualidade, tipo Fuji ou gala, vermelha, in natura, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 3,8500 1

86 Macarrão tipo cabelo de anjo, Embalagem plástica intacta de 1 Kg. Massa à base de sêmola
com ovos tipo cabelo de anjo. Não devem estar fermentadas, boloradas ou rançosas.
Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 7,3000 1

87 Macarrão tipo conchinha, Embalagem plástica intacta de 500g. Características Técnicas:
Macarrão de semolina e vitaminas tipo conchinha. Não deverá apresentar sujidades, bolor,
manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Não devem estar fermentadas ou rançosas.
Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.
Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 3,1000 1

88 Macarrão tipo espaguete, Embalagem plástica intacta de 1 Kg. Massa à base de sêmola com
ovos tipo espaguete. Não devem estar fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-cocção a
massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Validade mínima de
03 meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 4,7000 1

89 Macarrão tipo parafuso (embalagem com 1 Kg), Embalagem íntegra e inviolada de 1 kg.
Massa de sêmola com ovos, tipo parafuso. Não devem estar fermentadas, boloradas ou
rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento.  Validade não inferior a 06 meses na data de entrega do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 4,7000 1

90 Mamão de primeira, in natura, tipo formosa, apresentando grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 3,6000 1

91 Manga de primeira, in natura, tipo Tommy, apresentando grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,8500 1

92 Margarina com óleo interesterificado, Embalagem: potes plásticos contendo 1 Kg,
preferencialmente sem gorduras trans, cremosa, preferencialmente sem sal, resfriada, não
congelada, contendo no máximo 65% de lipídeos. Validade mínima de 03 meses na entrega
do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Soya 0 5,3000 1



Item

Número do Registro de Preços:  14/2014               Data do Registro:  17/12/2014               Válido até:  17/12/2015

Objeto da Compra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA             

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   14/2014

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nos estabelecimentos escolares da 
rede municipal de ensino no ano de 2015, através do programa nacional de alimentação escolar (PNAE), conforme anexos.

Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário

Página: 13/19

Classif.

93 Massa para pastel disco pequeno , Embalagem contendo no mínimo 200g. Massa
pré-cozida, à base de farinha de trigo. Validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) João das Massas 0 2,5500 1

94 Melancia de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,1500 1

95 Milho Pipoca ,Embalagem plástica atóxica, íntegra de 500g. Pipoca de 1ª  Qualidade ou
Premium, Beneficiado,  Polido Grupo Duro, Classe Amarelo, Tipo 1. Validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Kanty 0 2,3500 1

96 Milho verde enlatado, Embalagem de 200g. Milho: em conserva, enlatado, sem sinais de
alterações na embalagem (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza física, química ou
organoléptica do produto. Validade mínima de 03 meses na data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Oderich 0 1,5000 1

97 Mingau de cereais (Mucilon ou similar),Embalagem plástica resistente, com solda reforçada e
íntegra ou lata de alumínio ou em potes de polietileno com 400 gramas. Mistura tipo
mucilagem ou cereal fonte de vitaminas e minerais para o preparo de mingau (sabor: arroz,
milho, multi cereais e aveia com arroz). Lata isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes,
não violados. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nutrilon 0 5,3500 1

98 Morango in natura, de primeira qualidade, embalagem de 2 Kg em papelão, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 4,8000 1

99 Óleo de soja 900 ml, Embalagem: Acondicionada em recipientes (de latas, ou recipiente de
plástico), de 900 ml, não apresentado ferrugem, amassamento, vazamento e abaulamento.
Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100% natural. Validade mínima de 03 meses
a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Cocamar 0 2,8500 1

100 Orégano desidratado, Embalagem plástica atóxica e intacta contendo no mínimo 15g. Deve
ser constituído de folhas sãs, limpas e desidratadas, com coloração verde pardacenta,
aspecto, cheiro e sabor característico. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Bella 0 3,3500 1

101 Ovo de galinha, Embalados em bandejas com 12 unidades. Tipo grande, cor vermelha ou
branca, intactos, limpos, Validade não inferior a 03 meses.

DZ ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Gute 0 4,5000 1
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102 Pão francês minimo 50 Gramas a unidade, Deve ser fornecido em embalagem conforme
quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, em unidades de
aproximadamente 50g cada. Produto obtido por processamento tecnológico adequado, da
massa preparada com farinha de trigo, fermento  biológico, água, sal, açúcar, gordura e
aditivos. Deve apresentar coloração dourada e uniforme, sem estar queimado ou mal
assado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 7,4000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Nordeste 0 7,4800 2

103 Pão integral, Pão fatiado tipo Integral. Pacotes de no mínimo 300 g. Deve conter a inscrição
"Integral" na embalagem. Deve ser fabricado com matéria-prima de primeira qualidade,
isenta de matéria terrosa, parasitos, será rejeitado o pão queimado ou mal assado, dormido,
o que apresentar bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa do produto.
Validade de 5 dias a contar a data de entrega.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 9,9000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Brubesell 0 9,9800 2

104 Peito de Frango sem peles, A embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso
líquido máximo de 2 kg (dois quilos) por embalagem. PEITO SASSAMI: congelado,
propriedades organolépticas normais, cortado em tiras pequenas (sassami), sem osso, sem
aponeurose, sem pele, sem gordura aparente. Seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. As embalagens devem
ser identificadas com o nome do produto, procedência, fabricante, SIF, registro no órgão
competente.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Fri Aves 0 7,0000 1

105 Pepino para salada, in natura, firme, limpos, sem partes estragadas, amassadas ou moles.
Para consumo na semana, embalagem a granel.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 2,3500 1

106 Pó para pudim diet, Embalagem plástica atóxica íntegra de no mínimo 25g. Deve conter a
inscrição "Diet" na embalagem. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bretzke 0 1,5000 1

107 Pó para pudim sabores variados, Acondicionados em embalagem íntegra de no mínimo 50
g. Pudim em pó para preparo sabores diversos, composto de açúcar e sal, agente
tamponante, acidulante, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Validade mínima:
de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bretzke 0 1,1400 1
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108 Presunto, A embalagem original deve conter no mínimo 500g, ser a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto
até o  momento do consumo. Presunto suíno Cozido, sem gordura, fatiado ou inteiro,
conforme solicitação prévia, com identificação do produto e prazo de validade. A embalagem
deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 15 dias a partir da
data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Varpi 0 22,7000 1

109 Proteína texturizada de soja, grãos obtidos de plantas de sojas sadias.Sabor carne.
Embalagem de polietileno conotendo no minimo 400gramas.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) 0 6,3500 1

110 Queijo mussarela, Embalagem de no mínimo 500g, fatiado ou inteiro conforme solicitação
prévia. Produto de primeira qualidade, embalagem em filme pvc transparente, ou saco
plástico transparente, atóxico, com identificação do produto e prazo de validade, conservado
em ambiente refrigerado de 0 a 10°C. Produto próprio para o consumo humano e em
conformidade com a legislação sanitária em vigor. Validade não inferior a 15 dias a partir da
data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Bonacolsi 0 16,5000 1

111 Quirera 1Kg, Embalagem plástica atóxica, íntegra e transparente de 1 kg. Canjiquinha de
milho tipo 1, sem sujidades, caruncho, parasitas. Validade não inferior a 03 meses na data de
entrega do produto.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Arcemil 0 1,5000 1

112 Repolho Branco, de primeira qualidade, sem casca protetora, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

UN ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 1,8500 1

113 Sagu, Embalagem plástica atóxica, íntegra e transparente de 500 gramas. Produto à base de
mandioca. Não deve apresentar sujidades, umidade e bolor. Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega do produto.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Prata 0 3,8500 1

114 Sal refinado iodado, Acondicionado em embalagens de 1 kg, íntegra e em polietileno
transparente. Características Técnicas: Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas
inadequadas ao produto. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Pop 0 0,9500 1

115 Salsicha, Embalagem de no mínimo 2,5 kg. Salsicha com carne bovina e suína, tipo hot dog,
de boa qualidade, de preferência não congelada e embalada a vácuo. Validade mínima 03
meses a partir da data de entrega.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Seara 0 6,7500 1
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116 Sardinha em conserva, Pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 420g de peso líquido drenado. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Pescador 0 2,8500 1

117 Suco concentrado diversos sabores, Embalagem de no mínimo 500ml. Líquido, natural, sem
adição de açúcar, sem conservantes, corantes e sem aditivos químicos, pasteurizado,
sabores maçã, abacaxi, laranja, tangerina, pêssego e uva, com registro no Ministério da
Agricultura. Diluição mínima: 500ml de preparado para cada 2 litros de água. Validade
mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Vitta 0 5,5500 1

118 Tempero pronto alho e sal (sem pimenta),Embalagem plástica contendo no mínimo 300g.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Itally 0 2,6000 1

119 Tomate de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 4,3500 1

120 Torta salgada de legumes, Bolo salgado elaborado a partir de farinha de trigo, legumes,
queijo e outros ingredientes. Deve ser fornecido em embalagem conforme quantidade
solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades e bolor. O
produto deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 19,9000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 19,9800 2

121 Torta salgada de presunto e queijo, Bolo salgado elaborado a partir de farinha de trigo,
presunto, queijo e outros ingredientes. Deve ser fornecido em embalagem conforme
quantidade solicitada. Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades
e bolor. O produto deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 19,6000 1

ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 19,9000 2

122 Torta salgada de salsicha, Bolo salgado elaborado a partir de farinha de trigo, salsicha, queijo
e outros ingredientes. Deve ser fornecido em embalagem conforme quantidade solicitada.
Deve ser produzido no mesmo dia do fornecimento, livre de sujidades e bolor. O produto
deverá ser entregue pelo fornecedor no local solicitado.

KG BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME   (15031) 0 19,6000 1
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ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Dona Benta 0 19,9800 2

123 Trigo para quibe (embalagem com 500g),Embalagem plástica atóxica transparente, íntegra,
de 500g. Produto obtido do grão de trigo de 1ª Qualidade são e limpo isento de matéria
terrosa e em perfeito estado de conservação. Granulação fina. O produto deve estar isento
de sujidades, parasitas e larvas, livre de mofo. Validade mínima de 03 meses a partir da data
de entrega

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Carol 0 3,4500 1

124 Vagem de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes, apresentando grau
de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Mordask 0 6,7500 1
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125 Vinagre de álcool ,Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em garrafas plásticas
resistentes, contendo 900 ml. Características técnicas: Fermentado acético de álcool, acidez
4%. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

UNI ELECIR SALETE DA SILVA - ME   (7578) Chemim 0 1,3000 1
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 (PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO N° 55/2014

14/2014

(7578) - ELECIR SALETE DA SILVA - ME

(15031) - BETH LEHEN CONFEITARIA LTDA - ME

Santa Cecília,   17   de  Dezembro   de   2014.


