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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

23/05/2022
Pregão eletrônico
4/2022 - PE
56/2022

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022.

Participante: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 AÇÚCAR - Branco, puro, embalado em sacos de polietileno tran - AÇÚCAR -
Branco, puro, embalado em sacos de polietileno transparente, pacotes de 5
kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.

700,000 PCT 21,90 15.330,00

2 AÇÚCAR DE BAUNILHA - Contendo informação nutricional, data d -
AÇÚCAR DE BAUNILHA - Contendo informação nutricional, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 6 meses no ato da entrega.
Acondicionado em embalagem de 1 kg, íntegra, atóxica.

60,000 KG 11,90 714,00

4 AMIDO DE MILHO  Isentas de matéria terrosa, fungos ou paras - AMIDO DE
MILHO  Isentas de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade,
fermentação ou ranço. Embalagem original de fábrica de 1 kg com
identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação. Data de validade de no mínimo 05
meses.

400,000 KG 7,90 3.160,00

5 ARROZ INTEGRAL -  Embalagem de 1kg de polietileno transparen - ARROZ
INTEGRAL -  Embalagem de 1kg de polietileno transparente resistente e
intacto, com identificação dos ingredientes, informações nutricionais, marca
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação.

10,000 KG 5,90 59,00

7 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - Farinha de trigo integral aprese -
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - Farinha de trigo integral apresentando
embalagem de 1 kg sem aditivos químicos, produzida através da moagem de
grão de trigo inteiro do qual não se removem o germe e a fibra da casca.
Contendo data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 06 meses a
contar da data de entrega. Produto isento de mofo, umidade, bolor, odor ou
qualquer característica imprópria do produto. Embalagem intacta, limpa e
seca. Deve apresentar informação nutricional no rótulo.

10,000 KG 6,80 68,00

9 CANELA EM RAMA - Embalagem de polietileno transparente origi - CANELA
EM RAMA - Embalagem de polietileno transparente original de fábrica com
identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação.

40,000 UND 2,60 104,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

10 CANELA EM PÓ - Textura fina, homogênea, coloração marrom dou -
CANELA EM PÓ - Textura fina, homogênea, coloração marrom dourado.
Isento de sujidades e mofo. Embalagem atóxica de 30g.

20,000 UND 5,32 106,40

11 CANJIQUINHA DE MILHO OU CANJIQUINHA AMARELA - de procedência -
CANJIQUINHA DE MILHO OU CANJIQUINHA AMARELA - de procedência
nacional, em pacotes de 500 gramas, Embalados em plástico atóxico,
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores
estranhos e substâncias nocivas, ausência de sujidades, parasitas ou larvas.
A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do
fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão
competente.

100,000 UND 3,00 300,00

15 CHÁ DE HORTELÃ - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Cont - CHÁ
DE HORTELÃ - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo data
de validade e informações do fabricante. A embalagem deverá apresentar-se
íntegra sem violação. Prazo mínimo de validade 6 meses.

400,000 CX 3,20 1.280,00

16 CHÁ DE MAÇÃ - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo -
CHÁ DE MAÇÃ - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo data
de validade e informações do fabricante. A embalagem deverá apresentar-se
íntegra sem violação.

300,000 CX 3,80 1.140,00

17 CHÁ MATE -   Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo - CHÁ
MATE -   Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo data de
validade e informações do fabricante. A embalagem deverá apresentar-se
íntegra sem violação.

200,000 CX 5,00 1.000,00

18 COLORÍFICO (URUCUM)  Pó fino, homogêneo, coloração vermelho -
COLORÍFICO (URUCUM)  Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intenso,
embalagem plástica de 500g, com identificação do produto e do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

200,000 PCT 7,00 1.400,00

24 FARINHA DE ARROZ - Produto a base de arroz, em pó, acondicio -
FARINHA DE ARROZ - Produto a base de arroz, em pó, acondicionado em
lata ou plástico apropriados atoxico e hermeticamente fechados. Conter
informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade (mínimo 5
meses).

30,000 KG 7,66 229,80

27 GELATINA EM PÓ DIET - Pó para gelatina diet (sem adição de a -
GELATINA EM PÓ DIET - Pó para gelatina diet (sem adição de açúcar).
Devem apresentar embalagem com 12g. Sabores: uva, morango.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados
em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

20,000 UND 3,95 79,00

28 FOLHA DE LOURO - Acondicionada em pacote com 05 gramas, cont -
FOLHA DE LOURO - Acondicionada em pacote com 05 gramas, contendo
dados de identificação do produto, prazo de validade.

80,000 PCT 1,70 136,00

34 LENTILHA  O produto deverá estar em bom estado de conservaç -
LENTILHA  O produto deverá estar em bom estado de conservação, isento
de processos de fermentação, mofo, odor estranho e substancias nocivas à
saúde. Deve possuir registro no Ministério da Agricultura e data de validade.
Embalagem deve ser limpa, resistente e estar intacta, em bom estado de
conservação e higiene. Acondicionada em pacotes de polietileno incolor e
transparente, bem vedados, contento 500 g.

50,000 PCT 9,00 450,00

44 SAGU - Classe pérola, tipo I. Características gerais: deverã - SAGU - Classe
pérola, tipo I. Características gerais: deverão apresentar-se limpos, secos e
isentos de odores estranhos, impróprios ao produto. Características
sensoriais (organolépticas): cor branca. Embalagem: pacotes de polietileno
contendo 500g do produto, com data de validade mínima de 06 meses no ato
da entrega e informação nutricional.

200,000 PCT 5,50 1.100,00

46 AÇAFRÃO - Condimento em pó, de cor amarelada acondicionado e -
AÇAFRÃO - Condimento em pó, de cor amarelada acondicionado em
embalagem atóxica, com cheiro e aroma característico. Contendo 50g a
unidade,  data de validade e informação nutricional.

100,000 PCT 2,75 275,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

47 ORÉGANO - Orégano desidratado, constituído de folhas sãs, ov -
ORÉGANO - Orégano desidratado, constituído de folhas sãs, ovaladas,
secas, limpas, de cor verde. Acondicionado em embalagem plástica de 100g,
íntegro, atóxico, resistente, fechado e limpo. Validade mínima de 12 meses.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

60,000 PCT 6,70 402,00

50 MACARRÃO SEM GLÚTEN - Macarrão de arroz ou milho, sem ovos t -
MACARRÃO SEM GLUTÉN - Macarrão de arroz ou milho, sem ovos tipo
parafuso, com 500g. Sem glutén e sem lactose. O produto deverá estar em
conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima a partir de 6
meses no ato da entrega.

50,000 PCT 6,00 300,00

51 BISCOITO MAISENA ZERO LACTOSE -  Isento de lactose,  proteín -
BISCOITO MAISENA ZERO LACTOSE -  Isento de lactose,  proteína do leite
e ovo em sua composição. Embalagem intactas, contendo informação
nutricional e data de validade. Embalagem deverá conter validade mínima de
6 meses no ato da entrega. Embalagens de 400g. Sabores: Maisena e
maisena coco. Com qualidade igual ou superior a marca Liane.

70,000 PCT 5,48 383,60

53 BISCOITO S/ GLÚTEN S/ LACTOSE: Biscoito do tipo rosquinha sa -
BISCOITO S/ GLÚTEN S/ LACTOSE: Biscoito do tipo rosquinha sabor coco,
s/ glutén, s/ leite, s/ ovos, s/ corantes artificiais e conservantes. Embalagem
resistente, rotulado de acordo com a legislação vigente, pesando 400
gramas. Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 05 meses
de validade. Com qualidade igual ou superior a marca Liane.

60,000 PCT 23,00 1.380,00

54 BISCOITO TIPO ROSCA ZERO LACTOSE: Embalagem com 300g, ínteg -
BISCOITO TIPO ROSCA ZERO LACTOSE: Embalagem com 300g, íntegra,
contendo informação nutricional e validade. Isento de lactose. Com qualidade
igual ou superior a marca Girassol.

80,000 PCT 5,95 476,00

115 LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - Pacote de 400g, embalage -
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - Pacote de 400g, embalagem
aluminizada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da Agricultura.
Conter informação nutricional.

4,000 PCT 21,60 86,40

116 CACAU EM PÓ - 100% - Cacau em pó natural, 100% cacau, não alcalino,
embalagem 200g, sem aditivos químicos, sem açucar, livre de aromas
artificiais, , livre de gorduas trans em lactose. - CACAU EM PÓ - 100% -
Cacau em pó natural, 100% cacau, não alcalino,  embalagem 200g, sem
aditivos químicos, sem açucar, livre de aromas artificiais, , livre de gorduas
trans em lactose.

4,000 UND 15,59 62,36

117 CHOCOLATE EM PÓ - 50% CACAU EM PÓ -  Produto isento de leite -
CHOCOLATE EM PÓ - 50% CACAU EM PÓ -  Produto isento de leite,
apresentando embalagem intacta. Conter informação nutricional e data de
validade. Apresentar validade mínima de 6 meses no ato da entrega.
Embalagem de 200g. Com qualidade igual ou superior a marca Nestle.

12,000 UND 13,66 163,92

118 MILHO P/ PIPOCA - Pacote c/ 500g, isento de sujidades. Embag - MILHO P/
PIPOCA - Pacote c/ 500g, isento de sujidades. Embalagem íntegra sem
violação. Contendo informação nutricional e data de validade deno mínimo 5
meses no ato de entrega.

300,000 PCT 4,00 1.200,00

119 COCO RALADO - Sem açúcar, Aspectos - fragmentos soltos, cor - COCO
RALADO - Sem açúcar, Aspectos - fragmentos soltos, cor branca, cheiro e
sabor próprios. Embalagens íntegra de 1 kg, na embalagem deverá constar a
data de fabricação e validade do produto, validade mínima de 5 meses no
ato da entrega.

30,000 KG 33,48 1.004,40

Total do Participante: 32.389,88

Participante: ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA

8 CAFÉ TORRADO MOÍDO  Extra forte/torrado muito escura. Embal - CAFÉ
TORRADO MOÍDO  Extra forte/torrado muito escura. Embalagem dupla: alto
vácuo. Caixa com 500g íntegra, sem violação. Data de validade.

400,000 PCT 19,60 7.840,00

12 CHÁ DE CAMOMILA - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Con - CHÁ
DE CAMOMILA - Embalagem com 10 saches de 10 gramas.

300,000 CX 2,92 876,00
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Contendo data de validade e informações do fabricante. A embalagem
deverá apresentar-se íntegra sem violação.Prazo mínimo de validade 6
meses.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

13 CHÁ DE ABACAXI - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Conte - CHÁ
DE ABACAXI - Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo data de
validade e informações do fabricante. A embalagem deverá apresentar-se
íntegra sem violação.

300,000 CX 2,98 894,00

14 CHÁ DE ERVA DOCE -   Embalagem com 10 saches de 10 gramas. - CHÁ
DE ERVA DOCE -   Embalagem com 10 saches de 10 gramas. Contendo
data de validade e informações do fabricante. A embalagem deverá
apresentar-se íntegra sem violação.Prazo mínimo de validade 6 meses.

400,000 CX 2,96 1.184,00

26 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO  (250G) Embalagem integra, sem perfu -
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO  (250G) Embalagem integra, sem
perfurações, violação, ferrugem ou amassados, apresentar a identificação do
produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e
informações do mesmo, com validade mínima 6 meses, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação.

300,000 UND 5,48 1.644,00

71 OVOS DE GALINHA - Tipo 2,  tamanho medio, casca lisa, limpos - OVOS
DE GALINHA - Tipo 2,  tamanho médio, casca lisa, limpos e não trincados
com embalagem em dúzias, em caixa de papelão. Com registro no Ministério
da Agricultura, e prazo de validade.

1.500,0 DZ 7,63 11.445,00

77 BATATA DOCE  1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme; po - BATATA
DOCE  1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme; polpa firme; livre de
sujeiras, parasitas, larvas, resíduos de fertilizante; acondicionadas em caixas
abertas, atóxicas e intactas. 250g

200,000 KG 4,53 906,00

80 CENOURA  De boa qualidade, tamanho médio e coloração unifor -
CENOURA  De boa qualidade, tamanho médio e coloração uniforme, isentas
de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas em
caixas abertas, atóxicas e intactas.

1.000,0 KG 6,73 6.730,00

85 PEPINO IN NATURA -  Ótima qualidade, com tamanho e coloração -
PEPINO IN NATURA -  Ótima qualidade, com tamanho e coloração
uniformes, suficientemente desenvolvido, com polpa intacta e limpa, sem
brotos, manchas, bolores, livre de terra e sem lesões.

200,000 KG 5,98 1.196,00

95 LARANJA  O produto não pode estar machucado, flácido, com e - LARANJA 
O produto não pode estar machucado, flácido, com exsudações e lesões. O
produto deve ser de tamanho médio e grau médio de amadurecimento, com
tons alaranjado, estar próprio para o consumo.

1.000,0 KG 3,38 3.380,00

96 LIMÃO TAITI - Produto de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme,
isenta de enfermidades, bolores, defeitos graves que alterem a conformação
e aparência, sem lesões físicas. - LIMÃO TAITI - Produto de 1ª qualidade,
tamanho e coloração uniforme, isenta de enfermidades, bolores, defeitos
graves que alterem a conformação e aparência, sem lesões físicas.

200,000 KG 5,88 1.176,00

97 MAÇÃ  As maçãs devem ser de cor viva, firme e pesadas em re - MAÇÃ  As
maçãs devem ser de cor viva, firme e pesadas em relação ao tamanho. A
casca deve ser lisa, sem depressões ou machucados. Tamanho médio de
primeira qualidade.

2.000,0 KG 8,06 16.120,00

101 MELÃO - 1ª QUALIDADE- DEPOSITADO - MELÃO A casca deve ter cor
amarelo bem forte, sem áreas verdes. O fruto deve ser firme e pesado, sem
áreas amolecidas e escuras, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidade, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos.

2.000,0 KG 7,55 15.100,00

112 PERA NACIONAL - Pera in natura, madura, com cor tamanho, sabor e
aroma características. Variando entre 120 a 200g a unidade. SEm
machucados ou estragados. Coloração da casca amarela a verde. - PERA
NACIONAL - Pera in natura, madura, com cor tamanho, sabor e aroma
características. Variando entre 120 a 200g a unidade. SEm machucados ou
estragados. Coloração da casca amarela a verde.

200,000 KG 11,40 2.280,00

Total do Participante: 70.771,00

Participante: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Página: 5 / 10

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

81 CHUCHU - Ótima aparência, com tamanho e coloração uniformes, -
CHUCHU - Ótima aparência, com tamanho e coloração uniformes,
suficientemente desenvolvidos, com polpa intacta e limpa, sem brotos,
manchas. Livre de terra aderente à casca e sem lesões.

500,000 KG 4,50 2.250,00

87 REPOLHO  Fresco, liso, de primeira, tamanho e coloração uni - REPOLHO 
Fresco, liso, de primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e corte.

2.000,0 KG 7,86 15.720,00

92 ABACAXI - O produto não deverá apresentar odor desagradável, - ABACAXI
- O produto não deverá apresentar odor desagradável, podridões, manchas
anormais, batidas, rachaduras, exsudações e ataques de insetos, sendo que
as folhas da coroa devem estar verdes e erguidas.

2.500,0 UND 5,00 12.500,00

94 BERGAMOTA - Cascas de cor alaranjada ou amarelo esverdeado, -
BERGAMOTA - Cascas de cor alaranjada ou amarelo esverdeado, uniforme,
firmes, sem amolecimento ou sinal de mofos, odor agradável.

1.500,0 KG 7,20 10.800,00

100 MELANCIA  O produto precisa ter a casca firme, lustrosa e s - MELANCIA  O
produto precisa ter a casca firme, lustrosa e sem manchas escuras. Ela deve
ser pesada em relação ao seu volume.

1.500,0 KG 2,14 3.210,00

102 PESSEGO - Produto de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta
de enfermidades, bolores, defeitos graves que alterem a conformação e
aparência, sem lesões físicas. Grau médio de maturação. - PESSEGO -
Produto de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de
enfermidades, bolores, defeitos graves que alterem a conformação e
aparência, sem lesões físicas. Grau médio de maturação.

600,000 KG 13,08 7.848,00

103 TANGERINA PONKAN - O produto deverá estar em ótima qualidad -
TANGERINA PONKAN - O produto deverá estar em ótima qualidade, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho e coloração uniformes, com polpa e
casca firmes e intactas sem manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou
mecânicos, ser originário de plantas sadias, destinado ao consumo in natura,
estar fresca.

1.000,0 KG 7,40 7.400,00

106 BATATA SALSA -  Deve apresentar coloração própria, superfíci - BATATA
SALSA -  Deve apresentar coloração própria, superfície lisa, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Deve ter tamanho médio.

200,000 KG 18,96 3.792,00

110 UVA  DE 1ª QUALIDADE - DEPOSITADO. - UVA - Fruta de boa qualidade,
sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação.

1.000,0 KG 12,29 12.290,00

Total do Participante: 75.810,00

Participante: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

33 LEITE UHT INTEGRAL - Produto de origem animal (vaca), líquid - LEITE
UHT INTEGRAL - Produto de origem animal (vaca), líquido, fluido,
homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado. Embalagem tetra pack
original de fábrica de 1 litro com identificação do produto, dos ingredientes,
informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.
OBS: Quando solicitado acima de 12 litros, deve-se entregar em caixa
fechada (com 12 unidades de 1 litro cada).

3.000,0 L 4,78 14.340,00

38 CAFÉ SOLÚVEL - Granulado, acondicionado em recipiente de vid - CAFÉ
SOLÚVEL - Granulado, acondicionado em recipiente de vidro, com peso
líquido de 200g, 100% café puro, sabor tradicional, capaz de ser diluído sem
deixar partículas sólidas. Contendo informação nutricional e do fabricante e,
data de validade mínima de 3 meses. Com qualidade igual ou superior as
marcas Nescafé e Pelé.

100,000 UND 15,70 1.570,00

45 SAL - Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e co - SAL -
Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio com dosagem de sais de Iodo de
no mínimo 15mg e no máximo 45 mg de iodo por quilo de acordo com a
Legislação Federal específica. Embalagem

900,000 UND 1,50 1.350,00
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plástica de polietileno transparente com identificação dos ingredientes,
informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Total do Participante: 17.260,00

Participante: NC COMERCIAL LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

36 MARGARINA SEM SAL - Embalagem integra, sem perfurações, v -
MARGARINA SEM SAL - Embalagem integra, sem perfurações, violação,
apresentar a identificação do produto, dos ingredientes, informações
nutricionais e informações do fabricante, prazo de validade, peso líquido.

150,000 UND 7,78 1.167,00

37 MILHO ENLATADO   Lata 200 gramas em conserva, de matéria pr - MILHO
ENLATADO   Lata 200 gramas em conserva, de matéria prima saudáveis e
macios, de grãos selecionados oriundos de plantas sadias, sem sujidades,
parasitas e larvas. A embalagem deve estar intacta, acondicionado em latas
resistentes e atóxica, o produto deverá conter data de fabricação e prazo de
validade.

300,000 UND 3,53 1.059,00

41 ÓLEO DE SOJA  Produto obtido do grão da soja, líquido visco - ÓLEO DE
SOJA  Produto obtido do grão da soja, líquido viscoso refinado, fabricado a
partir de matérias primas limpas. embalagem em polietileno tereftalato (pet)
de 900 ml com identificação do produto, dos ingredientes, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, com validade
mínima 6 meses, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

1.300,0 UND 9,88 12.844,00

66 CARNE BOVINA (Paleta s/ osso em cubos) - Resfriada, contendo - CARNE
BOVINA (Paleta s/ osso em cubos) - Resfriada, contendo no máximo 6% de
gordura, isenta de cartilagens, cortada em cubos pequenos, congelada,
isento de aditivos ou substancias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais como, aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, embalagem plástica atóxica e resistente (máximo 5
kg) com etiqueta de identificação da data de embalagem/validade, peso,
registro no SIF, SIM ou CISPOA, marcas e carimbos oficiais de acordo com
as portarias do ministério da agricultura e vigilância sanitária. O transporte
deverá preservar as características do alimento congelado.

700,000 KG 27,90 19.530,00

68 CARNE SUÍNA  (sem osso, cortada em cubos), De cor rosada, c - CARNE
SUÍNA  (sem osso, cortada em cubos), De cor rosada, com baixo teor de
gordura, isenta de aditivos ou substancias 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 sujidade e ou ação de
microorganismos. Em pacote de no máximo 5 kg, congelada, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência.

400,000 KG 13,30 5.320,00

69 COXA e SOBRE COXA DE FRANGO  Deve-se apresentar sem dorso, -
COXA e SOBRE COXA DE FRANGO  Deve-se apresentar sem dorso,
cortada em 3 partes, congelada. Aspecto próprio, não amolecido, nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades.
Embalagens individualizadas em pacotes de polietileno com no máximo 5 kg
em cada pacote. O transporte deverá preservar as características do
alimento congelado. Devendo constar data de embalagem/validade, peso,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da
agricultura e vigilância sanitária. Registro no SIM, SIF ou CISPOA.

4.000,0 KG 8,48 33.920,00

70 LINGUIÇA TOSCANA – Produto carneo industrializado, obtido de carnes
suínas. Embutido em envoltório natural ou artificial e submetidos ao processo
tecnológico adequado, produto congelado a -12°C em embalagens plásticas
atóxica de até 2 kg. O produto deverá conter informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade. - LINGUIÇA TOSCANA – Produto carneo
industrializado, obtido de carnes suínas. Embutido em envoltório natural ou
artificial e submetidos ao processo tecnológico adequado, produto congelado
a -12°C em embalagens plásticas atóxica de até 2 kg. O produto deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação

600,000 KG 15,90 9.540,00
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e prazo de validade.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

72 PEITO DE FRANGO DESOSSADO - Congelado, não temperado, de pri -
PEITO DE FRANGO DESOSSADO - Congelado, não temperado, de primeira
qualidade, isento de aditivos ou substancias estranhas que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem constituída de
plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos em pacote de 1  4 kg, devidamente selada, com
especificação do peso, validade. Registro no SIF, SIM ou CISPOA.

900,000 KG 15,40 13.860,00

73 SALSICHA - A salsicha deverá ser congelada ou resfriada, tra - SALSICHA -
A salsicha deverá ser congelada ou resfriada, transportada em condições
que preservem a qualidade e as características do alimento. O produto
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial a Resolução
RDC 175/2003 da ANVISA/MS, conter a informação nutricional, data de
fabricação e prazo de validade. Não será tolerada a presença de manchas
esverdeadas ou coloração sem uniformidade. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração.

400,000 KG 14,58 5.832,00

Total do Participante: 103.072,00

Participante: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

3 ALIMENTO EM PÓ, SABOR MORANGO  - Para adicionar ao leite, em -
ALIMENTO EM PÓ, SABOR MORANGO  - Para adicionar ao leite,
embalagens contendo Açúcar, Maltodextrina, Minerais, Vitaminas, Ácido
Ascórbico, Acidulante, Ácido Cítrico e Corante natural. Não conter glúten.
Validade mínima 05 meses. Embalagem intacta c/ 400g, contendo data de
validade, informações nutricionais.Com qualidade igual ou superior a marca
Nesquik.

80,000 UND 10,23 818,40

6 ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1: sem glúten. Embalagem de 5kg de -
ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1: sem glúten. Embalagem de 5kg de
polietileno transparente resistente e intacto, com identificação dos
ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação, com prazo de validade de no mínimo 5 meses.

700,000 PCT 20,68 14.476,00

19 CRAVO DA ÍNDIA-10 GR - Embalagem de p - CRAVO DA ÍNDIA-10 GR -
Embalagem de polietileno transparente original de fábrica com identificação
do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação.

20,000 PCT 4,38 87,60

22 FARINHA DE MANDIOCA - Embalagem de 1kg de papel ou polietil -
FARINHA DE MANDIOCA - Embalagem de 1kg de papel ou polietileno
transparente. Devem ser fabricadas a partir de matérias primas de boa
qualidade. Não poderão estar úmidas ou rançosas. Não conter glúten. Data
de fabricação na embalagem. Validade de 06 meses a partir da data de
entrega do produto.

350,000 KG 5,83 2.040,50

29 PÓ P/ GELATINA: Sabor uva. Embalagem de polietileno ínteg - PÓ P/
GELATINA: Sabor uva. Embalagem de polietileno íntegra c/ 35g. Não conter
glúten. Data de fabricação na embalagem. Validade de 06 meses a partir da
data de entrega do produto.

300,000 UND 1,18 354,00

30 PÓ P/ GELATINA: Sabor MORANGO. Embalagem de polietileno ínte - PÓ P/
GELATINA: Sabor MORANGO. Embalagem de polietileno íntegra c/ 35g.
Não conter glúten. Data de fabricação na embalagem. Validade de 12 meses
a partir da data de entrega do produto.

300,000 UND 1,27 381,00

31 PÓ P/ GELATINA: Sabor framboesa. Embalagem de polietileno íntegral c/
35g. Não conter glúten. Data de fabricação na embalagem. Validade de 12
meses a partir da data de entrega do produto. - PÓ P/ GELATINA: Sabor
framboesa. Embalagem de polietileno íntegral c/ 35g. Não conter glúten.
Data de fabricação na embalagem. Validade de 12 meses a partir da data de
entrega do produto.

150,000 UND 1,37 205,50
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

32 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS/ AMARELA - Farinha de milho em f -
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS/ AMARELA - Farinha de milho em flocos
amarela. Embalagens atóxica, contendo 1 kg cada embalagens, informações
nutricionais e validade de 5 meses no ato da entrega.

350,000 UND 7,78 2.723,00

35 PÓ PARA PUDIM BAUNILHA (50g) Embalagem industrial de 50g. - PÓ
PARA PUDIM BAUNILHA (50g) Embalagem industrial de 50g. Isento de
glúten, contendo açúcar, amido de milho, sal, aromatizantes (streptomyces
viridochrmogenes, bacillus thuringlesnsis, agrobacterium tumefaciens, zea
may). Com data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e
número de lotes aparentes com registro no Ministério da Saúde. Sabor
baunilha - NÃO SERÁ ACEITO OUTRO SABOR.

10,000 UND 3,88 38,80

42 PÓ PARA PUDIM BAUNILHA. Embalagem industrial de 50g. - PÓ PARA
PUDIM BAUNILHA. Embalagem industrial de 50g. Isento de glúten, contendo
açúcar, amido de milho, sal, aromatizantes (streptomyces viridochrmogenes,
bacillus thuringlesnsis, agrobacterium tumefaciens, zea may). Com data de
fabricação, prazo de validade de no mínimo 12 meses e número de lotes
aparentes com registro no Ministério da Saúde. Sabor baunilha.

250,000 UND 1,78 445,00

43 PÓ PARA PUDIM CARAMELO (50g) Embalagem industrial de 50g. I - PÓ
PARA PUDIM CARAMELO (50g) Embalagem industrial de 50g. Isento de
glúten, contendo açúcar, amido de milho, sal, aromatizantes. Com data de
fabricação, prazo de validade de no mínimo 12 meses e número de lotes
aparentes com registro no Ministério da Saúde. Sabor CARAMELO

250,000 UND 1,78 445,00

67 CARNE MOÍDA – ( de 2ª resfriada), sem gordura e sebo, isento de aditivos
ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem
suas características naturais como, aspecto, cor, cheiro e sabor próprio.
Embalagem de plástica atóxica (máximo 2 kg) com etiqueta de identificação
da data de embalagem/validade, peso, registro no SIF, SIM ou CISPOA,
marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do ministério da
agricultura e vigilância sanitária. O transporte deverá preservar as
características do alimento resfriada. - CARNE MOÍDA – ( de 2ª resfriada),
sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais como,
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem de plástica atóxica (máximo
2 kg) com etiqueta de identificação da data de embalagem/validade, peso,
registro no SIF, SIM ou CISPOA, marcas e carimbos oficiais de acordo com
as portarias do ministério da agricultura e vigilância sanitária. O transporte
deverá preservar as características do alimento resfriada.

2.500,0 KG 18,98 47.450,00

84 MANDIOCA DESCASCADA - Ótima qualidade, firme, sem broto ou d -
MANDIOCA DESCASCADA - Ótima qualidade, firme, sem broto ou defeitos,
lesões de origem física ou mecânica, tamanho e coloração uniforme,
desprovida de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidade, livre
de substancias tóxicas ou nocivas. Embalagem: saco plástico (atóxico),
contendo informação nutricional, com data de validade. Embalagem de 1kg.

200,000 KG 10,64 2.128,00

91 TOMATE  O Produto deve estar firme, sem manchas, batidas mo - TOMATE 
O Produto deve estar firme, sem manchas, batidas mofos ou esfolões. Cor
característica vermelho uniforme. Devem ser entregues em caixas
resistentes de madeira ou plásticos.

1.500,0 KG 6,96 10.440,00

93 BANANA CATURRA  O produto deverá estar com bom aspecto e ar -
BANANA CATURRA  O produto deverá estar com bom aspecto e aroma
característico, de aspecto firme e sem partes moles ou machucadas. Com
maturação média.

3.000,0 KG 3,82 11.460,00

Total do Participante: 93.492,80

Participante: SCS COMÉRCIO LTDA

20 ERVILHA EM CONSERVA - EMBALAGEM DE 200 GRAMAS - ERVILHA EM
CONSERVA - Lata 200 gramas em conserva, de matéria prima saudáveis e
macios, de grãos selecionados oriundos de plantas sadias, sem sujidades,
parasitas e larvas. A embalagem deve estar

200,000 UND 3,58 716,00
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intacta, acondicionado em latas resistentes e atóxica, o produto deverá
conter registro no ministério da agricultura e data de validade.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

21 EXTRATO DE TOMATE - Produto isento de sujidades e fermentaç -
EXTRATO DE TOMATE - Produto isento de sujidades e fermentação.
Embalagem integra, sem perfurações, violação, ferrugem ou amassados.
Apresentar a identificação do produto, dos ingredientes, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade. CONTENDO 840G CADA UNIDADE

700,000 UND 6,40 4.480,00

25 FEIJÃO PRETO - 1 KG - FEIJÃO PRETO - 1 KG  Acondicionado em
embalagem plástica, atóxica, resistente, transparente, vedada, em
embalagens de 1kg.  O produto deverá apresentar informação nutricional,
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da
data de entrega.

1.000,0 PCT 8,28 8.280,00

48 VINAGRE DE VINHO TINTO -  Produto fermentado acético de vi - VINAGRE
DE VINHO TINTO -  Produto fermentado acético de vinho tinto e conservador
INS 224; não deverá conter substancias estranhas à sua composição normal,
exceto as permitidas; deverá apresentar acidez mínima de 4,0%; com
aspecto límpido; de cor; cheiro e sabor próprios; acondicionado em
embalagem primárias de frascos plásticos de 750 ml, atóxico, resistentes,
transparentes, lacrados; a data de fabricação e validade deverá ser indelével;
a embalagem secundária deverá ser de caixas de papelão, reforçadas e
resistentes, contendo 12 frascos, contendo data de fabricação, número do
lote e condições de armazenagem; com validade de no mínimo 5 meses
após a data de fabricação.

700,000 UND 3,68 2.576,00

49 ACHOCOLATADO EM PÓ - Deverá ser obtido de matérias primas sã -
ACHOCOLATADO EM PÓ - Deverá ser obtido de matérias primas são e
limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo, cor
própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes:
açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - embalagem de
700 gramas.

350,000 UND 9,86 3.451,00

57 FARINHA DE AVEIA DE 200 GRAMAS - FARINHA DE AVEIA DE 200
GRAMAS. EMBALAGEM NÃO VIOLADO COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE
VALIDADE. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

10,000 UND 7,58 75,80

58 AVEIA FLOCOS MÉDIOS - Aveia em flocos médios, embalagem de 250g
aproximadamente. Validade mínima de 6 meses. Contendo informação
nutricional. - AVEIA FLOCOS MÉDIOS - Aveia em flocos médios,
embalagem de 250g aproximadamente. Validade mínima de 6 meses.
Contendo informação nutricional.

10,000 UND 7,00 70,00

63 BEBIDA LÁCTEA (COCO)- Embalagens resistente (atóxico), sabor - BEBIDA
LÁCTEA (COCO)- Embalagens resistente (atóxico), sabor coco, contendo
900 ml. O produto deverá apresentar informações nutricionais, informação do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 15 dias.

620,000 UND 4,28 2.653,60

64 BEBIDA LACTEA (FRUTAS VERMELHAS)- Embalagens resistente (ató -
BEBIDA LACTEA (FRUTAS VERMELHAS)- Embalagens resistente (atóxico),
contendo 900ml. O produto deverá apresentar informações nutricionais,
informação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de
15 dias.

600,000 UND 4,28 2.568,00

65 BEBIDA LÁCTEA (MORANGO)- Embalagens resistente (atóxico), sa -
BEBIDA LÁCTEA (MORANGO)- Embalagens resistente (atóxico), sabor
morango, contendo 900ml. O produto deverá apresentar informações
nutricionais, informação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade
mínima de 15 dias.

1.600,0 UND 4,48 7.168,00

76 BATATA INGLESA - 1ª QUALIDADE - BATATA INGLESA - De primeira
qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo.
Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua
aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

1.600,0 KG 4,15 6.640,00

78 BETERRABA - De primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto d - 600,000 KG 4,85 2.910,00
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BETERRABA - De primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados
ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas em
embalagens atóxica.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

88 ALHO  O produto não deverá apresentar umidade, probl - ALHO  O produto
não deverá apresentar umidade, problemas com coloração (escura),
presença de impurezas, odor desagradável estar machucado, presença de
dentes murchos e perfurados.

50,000 KG 24,50 1.225,00

89 CEBOLA BRANCA  Compacta e firme, sem lesões de origem físic - CEBOLA
BRANCA  Compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas.

2.000,0 KG 5,63 11.260,00

98 MAMÃO DE 1ª QUALIDADE - DEPOSITADO. - MAMÃO DE 1º QUALIDADE
- DEPOSITADO. O produto não pode estar machucado, flácido, com
exsudações e lesões. O produto deve ser de tamanho médio e grau médio
de amadurecimento, com tons amarelo alaranjado.

3.000,0 KG 6,75 20.250,00

99 MANGA  O produto não pode estar machucado, flácido, com exs - MANGA 
O produto não pode estar machucado, flácido, com exsudações e lesões.
Deve ser de tamanho médio e grau médio de amadurecimento, o fruto não
deve estar estragado ou muito verde.

1.500,0 KG 5,98 8.970,00

Total do Participante: 83.293,40

Total Geral: 476.089,08

Alimentação Escolar Educação Infantil Creche 08.001.12.365.4505.2074.3.3.90.00.00 R$ 157.590,48
Alimentacao Escolar Ensino Medio 08.001.12.362.4505.2067.3.3.90.00.00 R$ 160.000,00
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental 08.001.12.361.4505.2066.3.3.90.00.00 R$ 100.000,00
Alimentacao Escolar Educacao Infantil Pré Escolar 08.001.12.365.4505.2065.3.3.90.00.00 R$ 300.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

23/05/2022São Lourenço do Oeste,

RAFAEL CALEFFI

Prefeito Municipal


