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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.430/0001-38CNPJ: (49) 3554-0922

89610-000 - Herval D'Oeste

Telefone:
Rua Nereu Ramos, 389 - CentroEndereço:

Nr.:   85/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

198/2022

18/10/2022

Registro de Preços para o eventual fornecimento de Gêneros Alimentícios para uso das
diversas secretarias e fundos da administração municipal pelo período de 12 meses

198/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

85/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

DELAZERI ATACADISTA EIRELI

R$ 383,2080,000 4,79001 - ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, EMBALAGEM COM 1 KG, CONTENDO
DATA DE - ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, EMBALAGEM COM 1 KG,
CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO (NA ENTREGA NÃO SUPERIOR
A 30 DIAS) E DATA DE VALIDADE. - Marca:      safra

KG

R$ 494,40160,000 3,09004 - ARROZ QUEBRADINHO, isento de sujidades, materiais estranhos -
ARROZ QUEBRADINHO, isento de sujidades, materiais estranhos e
mofos, safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica
limpa não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo, com 1 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca:
urbano

KG

R$ 1.898,10190,000 9,99005 - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL DIET - ACHOCOLATADO EM
PÓ SOLUVEL DIET - embalagem 210gr Validade mínima: 12 Meses.
Ingredientes: maltodextrina, cacau lecitinado, Minerais, ferro, zinco,
selênio, Vitaminas: A,D,E,B1,B2,C, nicotinamida, B6, Ácido pantatênico,
ácido fólico, B12. Edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, Aspartame,
sacarina sódica, acisulfame de Potássio, aromatizante e antiumectante
dióxido de silício. - Marca:   apti

UND

R$ 6.160,00400,000 15,40009 - AÇÚCAR REFINADO  5 KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto -
AÇÚCAR REFINADO  5 KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor,
cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos
íntegros hermeticamente fechados contendo 05 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca:   alto alegre

PCT

R$ 495,00150,000 3,300012 - ATUM SÓLIDO, RALADO OU EM PEDAÇOS, IMERSO EM ÓLEO
COMESTÍVEL - ATUM SÓLIDO, RALADO OU EM PEDAÇOS, IMERSO
EM ÓLEO COMESTÍVEL.

LAT

16/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.430/0001-38CNPJ: (49) 3554-0922

89610-000 - Herval D'Oeste
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PREGÃO PRESENCIAL

198/2022

18/10/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
INGREDIENTES:ATUM, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO
SUCO), ÓLEO COMESTÍVEL E SAL. LATA VEDADA, ISENTO DE
FERRUGENS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. NA EMBALAGEM DEVE
CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA, PESO, DATA DE VALIDADE, CARIMBO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL OU FEDERAL. LATA DE 170 GRAMAS. - Marca:   88

R$ 222,0060,000 3,700024 - BISCOITO CREAM CRACKER S/ GORD TRANS - Biscoito salgado
Cream-Cracker sem lactose. Características Técnicas: Produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa de farinha de trigo
preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras
substâncias permitidas na legislação. Umidade máxima de 6%.
Ingredientes mínimos: Farinha  de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar,
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. Observação: Não
deve conter lactose.Embalagem em polipropileno atóxico, resistente,
lacrado  contendo no mínimo  400 gramas com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06
meses, a contar  a partir da data de entrega. SEM GORDURA TRANS -
Marca:  pecinini

PCT

R$ 2.065,00700,000 2,950027 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Deverá ser fabricado a
part - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitas e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
mal  assados, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado  contendo no
mínimo  400 gramas com procedência, registro e informação nutricional
no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca:   picinini

PCT

R$ 499,5050,000 9,990028 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA mínimo 1kg - BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasita s e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal assados, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem em polipropileno
atóxico, resistente, lacrado  contendo no mínimo 1kg com procedência,
registro e informação nutricional no rótulo.Prazo mínimo de validade
mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega. - Marca:
pecinini

KG

R$ 295,00100,000 2,950034 - Biscoito salgado Cream-Cracker sem lactose. Características -
Biscoito salgado Cream-Cracker sem lactose. Características Técnicas:
Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa de
farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou
não e outras substâncias permitidas na legislação. Umidade máxima de
6%. Ingredientes mínimos: Farinha  de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar,
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. Observação: Não
deve conter lactose.Embalagem em polipropileno atóxico, resistente,
lacrado  contendo no mínimo  400 gramas com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06
meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca:   picinini

PCT

R$ 1.197,00380,000 3,150036 - BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CÔCO ,FABRICADO A PARTIR
DE MATÉ - BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CÔCO ,FABRICADO A
PARTIR  DE MATÉRIAS PRIMAS  SÃS E LIMPAS, NÃO DEVEM ESTAR
MAL ASSADOS OU COM CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICOS
ANORMAIS,  isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado  contendo no
mínimo  400 gramas com procedência, registro e informação nutricional
no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a

PCT

16/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
partir da data de entrega. - Marca:   picinini

R$ 600,00100,000 6,000037 - BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - BISCOITO SALGADO SEM
GLÚTEN INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, LEITE, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA, QUEIJO, ÁGUA, OVOS, SAL E
AROMATIZANTE SABOR QUEIJO. NÃO PODERÁ CONTER NENHUM
INGREDIENTE QUE CONTENHA GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO
FABRICANTE, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO.
EMBALAGEM COM 80G. - Marca:   jasmini

UN

R$ 1.666,00280,000 5,950039 - BISCOITO SALGADO COM  GERGELIN. PACOTE COM 360 A 400
GRAMAS. Possui farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, gergelim, malte, sal, fermento biológico, fermento químico:
bicarbonato de e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio. O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - BISCOITO
SALGADO COM  GERGELIN. PACOTE COM 360 A 400 GRAMAS.
Possui farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
gergelim, malte, sal, fermento biológico, fermento químico: bicarbonato de
e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio. O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca:  orquidea

UND

R$ 1.280,00200,000 6,400041 - BALA MASTIGÁVEL COM SABORES VARIADOS PACOTE COM
500 A 600 GRMAS. BOA QUALIDADE . O produto deverá apresentar
data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade. - BALA MASTIGÁVEL COM SABORES
VARIADOS PACOTE COM 500 A 600 GRMAS. BOA QUALIDADE . O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca:
florestal

UND

R$ 170,0050,000 3,400053 - CREME VEGETAL, COM SAL, EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEOS
VEGETAIS, NÃO POSSUI LEITE E SEUS DERIVADOS EM SUA
COMPOSIÇÃO. iNFORMAÇÃO NUTRICIONAL, ZERO GORDURA
TRANS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS .O produto deverá apresentar
data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade. - CREME VEGETAL, COM SAL,
EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEOS VEGETAIS, NÃO POSSUI LEITE E
SEUS DERIVADOS EM SUA COMPOSIÇÃO. iNFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, ZERO GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 500
GRAMAS - Marca:   dualis

UND

R$ 145,0025,000 5,800054 - CREME VEGETAL SEM SAL - CREME VEGETAL SEM SAL,
EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEOS VEGETAISM NÃO POSSUI LEITE E
SEUS DERIVADOS EM SUA COMPOSIÇÃO. INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, ZERO GORDURA TRANS, EMBALAGEM COM 500
GRAMAS. - Marca:   claybom

UN

R$ 300,00300,000 1,000055 - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, A PARTIR DO LEITE
E VITAM - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, A PARTIR DO
LEITE E VITAMINADA. EMBALAGEM 200 ML. - Marca:   terrinha

UN

R$ 1.062,00180,000 5,900062 - Chocolate granulado  pacote com no mínimo  500g, contendo id -
Chocolate granulado  pacote com no mínimo  500g, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido de acordo com RDC n°40  ANVISA.  Validade mínima de 6 meses
a contar da data da entrega - Marca:   incas

PCT

R$ 273,7575,000 3,650063 - COLORÍFICO em pó fino homogêneo, 500 GRAMAS - COLORÍFICO
em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos,
dessecados e moídos, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio,
isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em
embalagem com no mínimo 500g. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -

PCT

16/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.430/0001-38CNPJ: (49) 3554-0922

89610-000 - Herval D'Oeste

Telefone:
Rua Nereu Ramos, 389 - CentroEndereço:

Nr.:   85/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

198/2022

18/10/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
Marca:   incas

R$ 437,5035,000 12,500066 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA - COXA E
SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA - congelada, in natura. A ave
deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele aderente. Com
aspecto, cor e cheiro característicos. Não deve apresentar sujidades,
penas e carcaça. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. Embalagem: deve ser intacta, polietileno, transparente, atóxica,
contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de processamento e data de
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de
entrega. - Marca:   c,vale

KG

R$ 3.640,00280,000 13,000071 - CARNE SUÍNA PICADA, INSPECIONADA, TIPO PERNIL, SEM
OSSO E SE - CARNE SUÍNA PICADA, INSPECIONADA, TIPO PERNIL,
SEM OSSO E SEM PELE, cortado em cubos in natura, sem gordura,
congelado. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade  mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca:  friprando

KG

R$ 2.245,00500,000 4,490075 - CHÁ SABOR FRUTAS CAIXA COM 25 SAQUINHOS,  para infusão,
tost - CHÁ SABOR FRUTAS CAIXA COM 25 SAQUINHOS,  para infusão,
tostado, livre de parasitas, mofo e qualquer substância nocivacom
identificação do produto, Embalagem contendo  no mínimo 25 saquinhos,
deverá constar ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade.não pode conter chá mate. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega - Marca:  nobel

CX

R$ 989,00115,000 8,600078 - CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO PACOTE COM 500
GRMAS. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido de acordo com RDC n°40  ANVISA.  Validade
mínima de 6 meses a contar da data da entrega. - CHOCOLATE
GRANULADO COLORIDO PACOTE COM 500 GRMAS. Contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido de acordo com RDC n°40  ANVISA.  Validade mínima de 6 meses
a contar da data da entrega. - Marca:   incas

UND

R$ 902,00410,000 2,200079 - Creme de leite UHT homogeneizado, esterilizado teor de gordu -
Creme de leite UHT homogeneizado, esterilizado teor de gordura 20%,
creme de leite espessantes carrageno e goma xantana e estabilizante
fosfato dissódico. Não contém glutén , sem necessidade de refrigeração.
Embalagem estilo tetrapak com no mínimo 200g. Prazo de validade
mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. - Marca:   terra viva

UND

R$ 1.168,70130,000 8,990085 - DOCE DE FRUTAS EM PASTA  nos sabores: morango, uva,
pêssego, - DOCE DE FRUTAS EM PASTA  nos sabores: morango, uva,
pêssego, banana, maçã, goiaba  ou abóbora. Embalagem em pote
plástico em polietileno, transparente, atóxico, íntegro, com tampa e lacre
de proteção, contendo no mínimo 900g. Prazo de validade mínimo 06
meses a contar a partir da data de entrega. - Marca:  nutriouro

UND

R$ 6.585,00150,000 43,900088 - ERVA DOCE - ERVA DOCE - Marca:   incas KG

R$ 608,60340,000 1,790089 - ERVILHA EM CONSERVA  ingredientes: ervilha, água, e sal, se -
ERVILHA EM CONSERVA  ingredientes: ervilha, água, e sal, sem
conservantes. Embalagem intacta, resistente, vedada hermeticamente,
sem amassados os quaisquer deformidades, com peso drenado de
mínimo de  200 gramas. prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a
contar da data de entrega - Marca:   fugini

UND

16/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO
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R$ 952,00280,000 3,400091 - Espaguete instantâneo: - Espaguete instantâneo: Massa alimentícia
mista instantânea com ovos, pacote com 500gr. Ingredientes, sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, sal, ovo
integral desidratado, corante beta-caroteno e vitaminas PP (niacina), B2
(Riboflavina), B1 (Tiamina). Contém glutén. - Marca:   renata

PCT

R$ 1.323,00270,000 4,900092 - EXTRATO TOMATE simples  concentrado, embalagens de  no mínim
- EXTRATO TOMATE simples  concentrado, embalagens de  no mínimo
800g. Produto resultante de concentração da polpa de tomates maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sem semente, por processo tecnológico
adequado. O produto deverá estar isento de fermentações, não indicar
processamento defeituoso e apresentar as características: aspecto massa
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Apresentando substância seca,
menos cloreto de sódio, mínimo 25% p/p. Isento de sujidade, parasitas,
larvas e detritos animais e vegetais. No rótulo deverá constar a
denominação do produto e sua classificação. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da
entrega. - Marca:   quero

UND

R$ 42,0015,000 2,800093 - Essência de Baunilha -  Aproximadamente de 20 a 40 ml .
Ingredientes ;Água destilada, Álcool etílico, corante caramelo IV e
aromatizante. Prazo de validade  6 meses a partir da entrega. - Essência
de Baunilha -  Aproximadamente de 20 a 40 ml . Ingredientes ;Água
destilada, Álcool etílico, corante caramelo IV e aromatizante. Prazo de
validade  6 meses a partir da entrega. - Marca:   incas

UND

R$ 1.104,30270,000 4,090098 - Fermento químico em pó - Produto formado por substância ou m -
Fermento químico em pó - Produto formado por substância ou mistura de
substâncias químicas que pela influência do calor e/ou  umidade, produz
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com
farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade.
ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio Embalagem rotulada com no
mínimo 200g no rótulo deverá constar a designação fermento químico e a
recomendação conserve ao abrigo de umidade ou conserve em ambiente
seco. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória.  Prazo de validade
mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega. - Marca:   apti

UND

R$ 2.070,00230,000 9,0000100 - FRANGO A PASSARINHO CONGELADO  congelada in natura. -
FRANGO A PASSARINHO CONGELADO  congelada in natura. A ave
deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele aderente. Com
aspecto, cor e cheiro característicos. Não deve apresentar sujidades,
penas e carcaça. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica,
contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de processamento e data de
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de
entrega. - Marca:   mais frango

KG

R$ 819,00260,000 3,1500101 - FARINHA DE MILHO Produto obtido do grão de milho  torrado e -
FARINHA DE MILHO Produto obtido do grão de milho  torrado e
peneirado, na cor amarela, deverão ser fabricada à partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Não
poderão estar úmidas ou rançosas, . Embalagem em pacotes de plástico
transparente resistente e incolor de  no mínimo 1KG e  Prazo de validade:
mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. - Marca:   dalon

KG

R$ 1.380,00400,000 3,4500103 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG Características: farinha de t -
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG Características: farinha de trigo
tipo 1, com aspecto de pó fino, de cor branca, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de ferro e 150
mcg de ácido fólico obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, isento
de matéria prima terrosa , resíduos, bolor ou cheiro não característico e

KG
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em perfeito estado de conservação. Embalagem deve estar intacta não
poderá estar úmida, acondicionada em pacotes de 1kg. deve apresentar
rotulagem com registro no Ministério da Saúde  Prazo de validade:
mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. - Marca:  beatriz

R$ 585,00150,000 3,9000109 - GELATINA EM PÓ INCOLOR SEM SABOR  Produto constituído de
gel - GELATINA EM PÓ INCOLOR SEM SABOR  Produto constituído de
gelatina em pó.contém glúten necessária rotulagem nutricional obrigatória
Embalagem atóxica, resistente, lacrada contendo no mínimo  24 gramas.
Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega. - Marca:   apti

UND

R$ 1.030,0050,000 20,6000110 - Geléia de fruta 100% natural, sem conservantes, sabores dive -
Geléia de fruta 100% natural, sem conservantes, sabores diversos.
Características: de primeira qualidade. Embalagem de vidro de até 1
Quilo (300g, 450g, 750g e 1Quilo). A embalagem deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso. - Marca:   nutriouro

KG

R$ 413,00140,000 2,9500111 - Goiabada em Pasta embalagem com no mínimo 300 gramas .
Ingredientes ; Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido e acidulante ácido
cítrico. VALIDADE 3 MESES APOS A ENTREGA. - Goiabada em Pasta
embalagem com no mínimo 300 gramas . Ingredientes ; Polpa de goiaba,
açúcar, açúcar líquido e acidulante ácido cítrico. VALIDADE 3 MESES
APOS A ENTREGA. - Marca:  predileta

UND

R$ 15.840,004.400,000 3,6000120 - LEITE ESTERILIZADO INTEGRAL UHT - LEITE ESTERILIZADO
INTEGRAL UHT. Leite Longa Vida Integral Tetrapak, caixas de 1000ml,
fonte natural de proteínas e cálcio, manter todas as características
naturais do leite in-natura, inclusive teor de gordura. Deverá constar na
embalagem do produto, tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura.
Validade mínima de 120 dias podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente - Marca:   terra viva

LT.

R$ 74,7030,000 2,4900122 - Leite de Coco FRASCO de vidro 200 a 250  ML  - Ingredientes:
Leite de coco pasteurizado e homogeneizado, leite de coco padronizado,
acidulante INS 330 ácido cítrico, conservadores INS 202 sorbato de
potássio, INS 211 benzoato de sódio e INS 223 metabissulfito de sódio,
estabilizante INS 460i celulose microcristalina e espessante INS 415
goma xantana. .O produto deverá apresentar data de fabricação recente e
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade. - Leite de Coco FRASCO de vidro 200 a 250  ML  - Ingredientes:
Leite de coco pasteurizado e homogeneizado, leite de coco padronizado,
acidulante INS 330 ácido cítrico, conservadores INS 202 sorbato de
potássio, INS 211 benzoato de sódio e INS 223 metabissulfito de sódio,
estabilizante INS 460i celulose microcristalina e espessante INS 415
goma xantana. .O produto deverá apresentar data de fabricação recente e
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade. - Marca:   serra mar

UND

R$ 216,0045,000 4,8000124 - MACARRAO SEM GLUTEN - macarrão de arroz com ovos corte
paraf - MACARRAO SEM GLUTEN - macarrão de arroz com ovos corte
parafuso  sem glúten - sem lactose fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. na embalagem não poderá
haver mistura de outros tipos de macarrão.o produto dever a estar em
conformidade com as leis especificas vigentes. embalagem em
polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no mínimo  500 gramas
com procedência, registro e informação nutricional no rótulo. prazo de
validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega -
Marca:   urbano

PCT

R$ 147,0030,000 4,9000126 - Margarina com sal, com até 65% de lipídeos, 0% de gordura
aspecto - Margarina com sal, com até 65% de lipídeos, 0% de gordura
aspecto - Marca:  dualis

UND
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R$ 1.593,00270,000 5,9000127 - MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com até 65 % de lipídios, 0%
de - MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com até 65 % de lipídios, 0%  de
gordura aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de
ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de no mínimo
500 gramas polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação
adequada. A embalagem deve conter  a  identificação, informação
nutricional, lote  com registro no ministério da agricultura, e  prazo de
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega - Marca:
claybom

UND

R$ 1.387,20480,000 2,8900128 - MACARRÃO com ovos, tipo Parafuso. Fabricado a partir de maté -
MACARRÃO com ovos, tipo Parafuso. Fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. A embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem em
polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no mínimo  500 gramas
com procedência, registro e informação nutricional no rótulo. Prazo de
validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega -
Marca:  flor de lis

PCT

R$ 756,50170,000 4,4500133 - Massa vitaminada com ovos tipo caseira: Sêmola de trigo enri -
Massa vitaminada com ovos tipo caseira: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico(vitamina B9);  , ovos e corantes naturais contem
glutén. Embalagem em polipropileno  atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca:   delazeri

PCT

R$ 996,00400,000 2,4900134 - MILHO VERDE EM CONSERVA  ingredientes: milho, água, e sal, -
MILHO VERDE EM CONSERVA  ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. Embalagem atóxica, resistente, lacrada com peso líquido
de no mínimo  200 gramas drenado  com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses,
a contar  a partir da data de entrega - Marca:   fugini

UND

R$ 198,0040,000 4,9500138 - LEITE DE SOJA - LEITE DE SOJA, composto elaborado com grãos
de soja não transgênico, 0% lactose e 0% colesterol e fonte de proteínas,
cálcio, zinco e vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico, sabor
natural, embalagem tetrapack que garanta a integridade do produto e
rótulo contendo a composição do produto, em embalagem de 1 litro, cor,
cheiro e sabor próprios, conforme legislação vigente. Prazo de validade
de 6 meses após a data da entrega. - Marca:   purity

LT

R$ 924,80320,000 2,8900141 - Macarrão tipo espaguete, vitaminado, não fermentado, obtido -
Macarrão tipo espaguete, vitaminado, não fermentado, obtido pelo
amassamento da farinha de trigo especial com água adicionada de ovos.
Massa seca com ovos fabricada a partir de matérias primas selecionadas,
sãs, limpas e de boa qualidade. Tendo, no máximo, umidade de 13%,
livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais.
Contendo a vitamina A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. A. Poderá
ser adicionado apenas corantes naturais. As massas deverão trazer no
rótulo a designação expressa de sua natureza. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo. prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca:   flor de lis

PCT

R$ 240,0060,000 4,0000146 - MASSA PARA SOPA EM FORMATO DE LETRINHAS,Massa -
MASSA PARA SOPA EM FORMATO DE LETRINHAS,Massa alfabeto,
em formato de letras, com ovos, produzida com farinha tipo I, pura e livre
de impurezas. Especial para a alimentação de crianças. Validade mínima
de seis meses no momento da entrega. Embalagem de 500 gramas. -
Marca:  gallo

PCT
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R$ 197,5050,000 3,9500148 - MACARRÃO TALHARIN PACOTE 500 GRAMAS. Fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitas e
larvas, não podendo estar fermentadas ou rançosas. A embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no
mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação nutricional
no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da
data de entrega - MACARRÃO TALHARIN PACOTE 500 GRAMAS.
Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitas e larvas, não podendo estar fermentadas ou rançosas.
A embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de macarrão.
Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso
antes da cocção. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca:  delazeri

PCT

R$ 50,0050,000 1,0000153 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL . SACHE DE 200 GRAMAS.
Ingredientes; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, alho,
extrato de levedura, manjericão, orégano, tomilho, sálvia e realçador de
sabor glutamato monossódico - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL .
SACHE DE 200 GRAMAS.  Ingredientes; Tomate, cebola, açúcar, amido
modificado, sal, salsa, alho, extrato de levedura, manjericão, orégano,
tomilho, sálvia e realçador de sabor glutamato monossódico - Marca:
bonatelli

UND

R$ 4.753,20680,000 6,9900156 - ÓLEO DE SOJA REFINADO,   óleo de soja 100% natural
Embalagem - ÓLEO DE SOJA REFINADO,   óleo de soja 100% natural
Embalagem com no mínimo  900ml, limpas, não amassadas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. - Marca:   coamo

UND

R$ 612,50250,000 2,4500158 - POLPA DE TOMATE CONCENTRADO - POLPA DE TOMATE
CONCENTRADO, INGREDIENTES TOMATE, SAL E AÇÚCAR. DEVEM
CONSTAR NA EMBALAGEM A VALIDADE E MODO DE
CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 520 GRAMAS -
Marca:  ole

UND

R$ 2.124,20430,000 4,9400159 - POLVILHO AZEDO, fabricado a partir de matérias-primas sãs e -
POLVILHO AZEDO, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas.
produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. embalagem em  polietileno atóxica, resistente bem vedada, com
no mínimo  500 gramas  e prazo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega - Marca:   prata

PCT

R$ 1.836,00400,000 4,5900160 - POLVILHO DOCE  fabricado a partir de matérias-primas sãs e l -
POLVILHO DOCE  fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas.
produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. embalagem em  polietileno atóxica, resistente bem vedada, com
no mínimo  500 gramas  e prazo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega - Marca:   prata

PCT

R$ 1.441,30290,000 4,9700179 - SAGÚ TIPO 1 -fécula de mandioca em formato de pérola. Não de -
SAGÚ TIPO 1 -fécula de mandioca em formato de pérola. Não deverá
apresentar impurezas, substâncias nocivas, aspecto e cheiro não
característico Embalagem em  polietileno atóxica, resistente bem vedada,
com no mínimo  500 gramas  e prazo de validade  mínimo de 06  meses,
a contar  a partir da data de entrega - Marca:   prata

PCT

R$ 606,30470,000 1,2900180 - SAL REFINADO IODADO embalagem com até 01 Kg - SAL KG
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REFINADO IODADO embalagem com até 01 Kg, deve constar na
embalagem: composição, registro, peso líquido e prazo de validade de no
mínimo 1 ano a contar da data da entrega - Marca:  zizo

R$ 716,00400,000 1,7900184 - SUQUINHO DE FRUTAS EM CAIXINHA 200 ML. SABORES
DIVERSOS, ING - SUQUINHO DE FRUTAS EM CAIXINHA 200 ML.
SABORES DIVERSOS, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCOS DE
MAÇÃ, LARANJA, UVA, ABACAXI E MARACUJÁ; VITAMINAS (C, E, B3,
A, D, B6 E B12), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA SINTÉTICO
IDÊNTICO AO NATURAL E ESTABILIZANTE GOMA GUAR. ADOÇADO
COM SUCO DE MAÇÃ. - Marca:   shefa

UN

R$ 102,0030,000 3,4000188 - SELETA DE LEGUMES SACHE 200 A 400 GRAMAS. Ingredientes:
Ervilha reidratada, batata, cenoura, salmoura (água e sal) e estabilizante
cloreto de cálcio.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. -
SELETA DE LEGUMES SACHE 200 A 400 GRAMAS. Ingredientes:
Ervilha reidratada, batata, cenoura, salmoura (água e sal) e estabilizante
cloreto de cálcio.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. - Marca:
fugini

UND

R$ 37,8020,000 1,8900190 - VINAGRE BRANCO  GARRAFA DE 750ML em garrafa plástica,
atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 (seis) meses, a contar da
data da entrega. - VINAGRE BRANCO  GARRAFA DE 750ML em garrafa
plástica, atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro
no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 (seis) meses, a contar
da data da entrega. - Marca:  koller

UN

R$ 803,00220,000 3,6500191 - VINAGRE DE MAÇÃ, GARRAFA DE 750ML em garrafa plástica,
atóxi - VINAGRE DE MAÇÃ, GARRAFA DE 750ML em garrafa plástica,
atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 (seis) meses, a contar da
data da entrega. - Marca:   koller

UND

R$ 679,00100,000 6,7900198 - Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme - Açúcar
mascavo, com coloração própria e uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de 1 KG, prazo de validade mínimo 6
meses a contar da data de entrega. - Marca:   doce brasil

KG

R$ 1.107,00300,000 3,6900201 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Deverá ser fabricado a partir de -
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasita s e em
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal  assados,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado  contendo no
mínimo  400 gramas com procedência, registro e informação nutricional
no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega. - Marca:  picinini

PCT

R$ 583,50150,000 3,8900202 - Biscoito salgado, tipo cream cracker integral - Biscoito salgado, tipo
cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina
de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de
sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio), proteinase,
metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do
leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos:
contém trigo. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio.
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente
vedados com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e

PCT
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resistente, com procedência, registro e informação nutricional no rótulo O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data
de entrega na unidade requisitante - Marca:   picinini

R$ 880,00100,000 8,8000207 - CEREAL INFANTIL, tipo mucilon sabor multi-cereais  ou milho -
CEREAL INFANTIL, tipo mucilon sabor multi-cereais  ou milho-
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido
pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d)
e aromatizante vanilina.contém glúten. contém trações de leite.
Embalagem em polietileno, atóxica, resistente bem vedada, com no
mínimo  400 gramas produto com procedência e informação nutricional no
rótulo prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data
de entrega
 - Marca:   alca

UND

R$ 1.778,00200,000 8,8900209 - CEREAL MATINAL SABOR CHOCOLATE - CEREAL MATINAL
SABOR CHOCOLATE
Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido,
cacau e (Chocolate) outros ingredientes desde que mencionados no
rótulo fortificado com vitaminas e minerais. apresentando-se como flocos
de milho açucarados. Flocos ligeiramente  vitrificados, marrom dourado,
recoberto por leve crosta branca, levemente doce maltado e textura
crocante. contém glúten .no rótulo deverá constar a denominação do
produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente,
lacrado contendo no mínimo  400 gramas Prazo de validade  mínimo de
06  meses, a contar  a partir da data de entrega. - Marca:   alca

UND

R$ 1.077,30270,000 3,9900218 - MARGARINA COM SAL 0% DE GORDURA 500 GRAMAS -
MARGARINA COM SAL, com até 65 % de lipídios, 0%  de gordura
aspecto, 500 gramas - Marca:  dualis

UND

R$ 329,00100,000 3,2900222 - Quirera de milho amarelo. Não deverá apresentar resíduos e i -
Quirera de milho amarelo. Não deverá apresentar resíduos e impurezas,
bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, o
produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem
vedado, embalagem de no mínimo 500 gramas , de acordo com a
legislação federal específica;prazo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega - Marca:  beatriz

PCT

R$ 580,50150,000 3,8700224 - VINAGRE DE VINHO TINTO - VINAGRE DE VINHO TINTO,
GARRAFA DE 750ML em garrafa plástica, atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação, validade e registro no Ministério da Agricultura. Validade
mínima de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega. - Marca:  koller

UND

R$ 599,00100,000 5,9900226 - PÓ PARA PREPARO DE SORVETE - PÓ PARA PREPARO DE
SORVETE, DIVERSOS SABORES, (MORANGO, CÔCO, CHOCOLATE,
CREME), 150 GRAMAS. - Marca:   apti

UND

MERCADO E CONFECCOES SS DURIGON LTDA

R$ 420,00140,000 3,00002 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1  - 1 KG longo fino constituídos de -
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1  - 1 KG longo fino constituídos de grãos
inteiros isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safra corrente e
procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, com  01 Kg.  A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca: Tio Alemao

KG
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R$ 900,00300,000 3,00006 - AÇÚCAR CRISTAL  1 KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto, -
AÇÚCAR CRISTAL  1 KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor,
cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos
íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca: Alto Alegre

KG

R$ 1.924,00130,000 14,80007 - AÇÚCAR CRISTAL  5KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto, -
AÇÚCAR CRISTAL  5KG- Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor,
cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos
íntegros hermeticamente fechados contendo 05 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca: Alto Alegre

PCT

R$ 350,0020,000 17,500016 - AZEITE DE OLIVA - AZEITE DE OLIVA, extravirgem 500ml,
ingredientes azeite de oliva extra virgem. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. - Marca: Di
Chefe

UND

R$ 210,00150,000 1,400018 - ÁGUA DE COCO. EMBALAGEM CARTONADA DE NO MINIMO 250
ML. Especificações  -  sacarose (menos que 1% para padronização do
produto), acidulante: ácido cítrico (INS 330) e antioxidantes: ácido
ascórbico (INS 300) e metabissulfito de sódio (INS 223).O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - ÁGUA DE COCO.
EMBALAGEM CARTONADA DE NO MINIMO 250 ML. Especificações  -
sacarose (menos que 1% para padronização do produto), acidulante:
ácido cítrico (INS 330) e antioxidantes: ácido ascórbico (INS 300) e
metabissulfito de sódio (INS 223).O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. - Marca: Puro coco

UND

R$ 120,0030,000 4,000021 - ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL . POTE COM NO MINIMO
200 GRAMAS. Pote vedado embalagem  deve conter as seguintes
informações , identificação de empresa peso.O produto deverá apresentar
data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade. - ALHO TRITURADO EM PASTA SEM
SAL . POTE COM NO MINIMO 200 GRAMAS. Pote vedado embalagem
deve conter as seguintes informações , identificação de empresa peso.O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca:
Toscana

UND

R$ 490,00100,000 4,900029 - BISCOITO DOCE TIPO BROINHA DE MILHO - BISCOITO DOCE
TIPO BROINHA DE MILHO - Marca: Naga

UN

R$ 165,00150,000 1,100040 - BISCOITO RECHEADO SABORES VARIADOS .PACOTE COM NO
MINIMO 110 GRAMAS. Dimensões: 19cm x 4cm x 4cm   Feito à base de
farinha de milho, açúcar e leite.O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. - BISCOITO RECHEADO SABORES VARIADOS
.PACOTE COM NO MINIMO 110 GRAMAS. Dimensões: 19cm x 4cm x
4cm   Feito à base de farinha de milho, açúcar e leite.O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca: Pica Pau

UND
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R$ 5.355,00450,000 11,900050 - CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA  , congelada, com aspecto,
co - CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA  , congelada, com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca: Itaberaba

KG

R$ 1.199,00110,000 10,900056 - Café solúvel granulado sem conservadores ou outros - Café solúvel
granulado sem conservadores ou outros aditivos ou glútem, embalagem
de 200 gramas; - Marca: Amigo

UND

R$ 126,00180,000 0,700057 - CALDO DE GALINHA, TABLETE COM 57GR - CALDO DE
GALINHA, TABLETE COM 57GR - Marca: Apti

UND

R$ 3.612,50125,000 28,900061 - CARNE DE PEIXE -  FILÉ DE TILÁPIA, - CARNE DE PEIXE -  FILÉ
DE TILÁPIA,LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, FILÉ
INTEIRO OU FATIADO EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 120
GRAMAS  CADA, CONGELADOS A - 12ºC,  ISENTA S DE ADITIVOS
OU SUBSTÂNCIAS  ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM
IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS
CARACTERÍSTICAS  NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E
ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS  PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE,
ISENTA  DE SUJIDADES E OU AÇÃO  DE MICROORGANISMOS.
ACOMODADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS - Marca:
Rio vivo

KG

R$ 3.600,00480,000 7,500065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM   OSSO   congelada, in
natur - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM   OSSO   congelada, in
natura. A ave deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele
aderente. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não deve apresentar
sujidades, penas e carcaça. Livre de parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca: Sublime

KG

R$ 920,0040,000 23,000067 - CARNE BOVINA CORTE CHULETA (FILÉ DE 1ª)  INSPECIONADA -
CARNE BOVINA CORTE CHULETA (FILÉ DE 1ª)  INSPECIONADA, DE
APROXIMADAMENTE 200G, 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
MICROORGANISMOS. EMBALAGEM NA HORA , COM:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE,  PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
DE 05 DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca:
Resfledor

KG

R$ 941,5035,000 26,900068 - CARNE BOVINA CORTE COXÃO MOLE E/OU PATINHO
INSPECIONADA - CARNE BOVINA CORTE COXÃO MOLE E/OU
PATINHO INSPECIONADA, PORCIONADA EM BIFE, DE
APROXIMADAMENTE 100G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS
ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE
ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICA S, QUÍMICAS
E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA

KG
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EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO
TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE
MICROORGANISMOS. EMBALAGEM NA HORA, COM:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE,  PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
DE 05 DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca:
Friboi

R$ 7.480,00680,000 11,000077 - CORTE CONGELADO DE FRANGO FILEZINHO (SASSAMI)
congelado, in - CORTE CONGELADO DE FRANGO FILEZINHO
(SASSAMI) congelado, in natura. filés  porcionados em tamanhos
proporcionais. A ave deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas,
pele aderente. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não deve
apresentar sujidades, penas e carcaça. Livre de parasitas, micróbios e
qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca: Languiru

KG

R$ 6.625,00530,000 12,500080 - Cuca de Chocolate ( farinha de trigo, ovos, açúcar - Cuca de
Chocolate ( farinha de trigo, ovos, açúcar refinado, gordura, fermento,
temperos, chocolate) prazo de Validade máximo 09 dias  Peso
Aproximado 750 gramas - Marca: Bokitos

UND

R$ 6.625,00530,000 12,500081 - Cuca de Coco( farinha de trigo, ovos, açúcar refin - Cuca de Coco(
farinha de trigo, ovos, açúcar refinado, gordura, fermento, temperos, coco)
prazo de Validade máximo 09 dias  Peso Aproximado 750 gramas -
Marca: Bokitos

UND

R$ 1.625,00130,000 12,500082 - Cuca de Goiabada - Farinha de trigo, ovos, açúcar refinado, gordura,
fermento, temperos, goiaba) prazo de Validade máximo 09 dias  Peso
Aproximado 750 gramas - Cuca de Goiabada - Farinha de trigo, ovos,
açúcar refinado, gordura, fermento, temperos, goiaba) prazo de Validade
máximo 09 dias  Peso Aproximado 750 gramas - Marca: Bokitos

UND

R$ 1.625,00130,000 12,500083 - Cuca de Requeijão -Farinha de trigo, ovos, açúcar refinado, gordura,
fermento, temperos, requeijão) prazo de Validade máximo 09 dias  Peso
Aproximado 750 gramas - Cuca de Requeijão -Farinha de trigo, ovos,
açúcar refinado, gordura, fermento, temperos, requeijão) prazo de
Validade máximo 09 dias  Peso Aproximado 750 gramas - Marca: Bokitos

UND

R$ 1.014,00195,000 5,200095 - Feijão carioca tipo 2, safra nova, grãos inteiros e sãos, as - Feijão
carioca tipo 2, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso,
isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e
mistura de outras variedades e espécies, Embalagem em polipropileno
atóxico, resistente, lacrado contendo 1 quilograma com procedência
nome do produto; grupo/classe/tipo de feijão; nome do produtor,
localidade, registro e informação nutricional no rótulo. Prazo de validade
mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: Vo
tita

KG

R$ 6.200,00500,000 12,4000106 - Cuca de Doce de Leite -Farinha de trigo, ovos, açúcar refinado,
gordura, fermento, temperos, coco) prazo de Validade máximo 09 dias
Peso Aproximado 750 gramas - Cuca de Doce de Leite -Farinha de trigo,
ovos, açúcar refinado, gordura, fermento, temperos, coco) prazo de
Validade máximo 09 dias  Peso Aproximado 750 gramas - Marca: Bokitos

UND

R$ 1.240,00100,000 12,4000107 - Cuca sem Recheio -  Farinha de trigo, ovos, açúcar refinado,
gordura, fermento, temperos, Prazo de Validade máximo 09 dias  Peso
Aproximado 750 gramas - Cuca sem Recheio -  Farinha de trigo, ovos,
açúcar refinado, gordura, fermento, temperos, Prazo de Validade máximo
09 dias  Peso Aproximado 750 gramas - Marca: Bokitos

UND

R$ 3.300,00750,000 4,4000119 - LEITE CONDENSADO Composto de leite integral, açúcar e lacto -
LEITE CONDENSADO Composto de leite integral, açúcar e lactose

UND
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(tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea. Embalagem
atóxica, resistente, lacrada contendo no mínimo 395 gramas. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar
a partir da data de entrega.
 - Marca: Mococa

R$ 1.820,00350,000 5,2000121 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM
IDENT - LEITE PASTEURIZADO TIPO C, embalagem de 1 litro, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 5 dias a
contar da data da entrega. - Marca: Tirol

LT

R$ 124,0020,000 6,2000130 - MANDIOCA SEM CASCA CONGELADA - MANDIOCA SEM
CASCA CONGELADA - TIPO BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; SEM
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE; SEM MANCHAS ESCURAS; COLHEITA RECENTE. -
Marca: Jabora

KG

R$ 135,0030,000 4,5000131 - Massa de pastel, formato de disco, peso mínimo de 400g - Massa
de pastel, formato de disco, peso mínimo de 400g - Marca: Mi massas

UND

R$ 636,00120,000 5,3000132 - Massa para Lasanha, pré cozida, à base de farinha de trigo, -
Massa para Lasanha, pré cozida, à base de farinha de trigo, Embalagem
em polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no mínimo  500
gramas com procedência, registro e informação nutricional no rótulo.
Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega - Marca: Mi massas

PCT

R$ 2.320,00290,000 8,0000136 - MORTADELA SEM GORDURA  - constituida da mistura de carnes
bo - MORTADELA SEM GORDURA  - constituida da mistura de carnes
bovina e suina misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras
substancias alimentares, de primeira qualidade, isento de sujidades e
outras substancias estranhas a sua composicao, embalagem atóxica,
resistente, lacrada com procedência, com registro de inspeção federal.e
informação nutricional no rótulo. prazo de validade  mínimo de 06  meses,
a contar  a partir da data de entrega - Marca: JCW

KG

R$ 295,0050,000 5,9000145 - MACARRAO  SEM OVOS - MACARRAO  SEM OVOS. O
PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS
ESPECIFICAS VIGENTES., VALIDADE MÍ NIMA DE 6 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: Todeschini

KG

R$ 6.371,00460,000 13,8500155 - ÓLEO DE GIRASSOL, contém um elevado teor do ácido graxo poli -
ÓLEO DE GIRASSOL, contém um elevado teor do ácido graxo
poliinsaturado linoléico, Embalagem com no mínimo  900ml, limpas, não
amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante - Marca: Sinha

UND

R$ 2.034,00360,000 5,6500163 - PÃO FATIADO INTEGRAL, COM O PRIMEIRO INGREDIENTE
SENDO FARIN - PÃO FATIADO INTEGRAL, COM O PRIMEIRO
INGREDIENTE SENDO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. FRESCO,
MACIO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES. NÃO DEVE SER
EMBALADO QUENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES,
VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 5
(CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: Thabruloi

PCT

R$ 218,0020,000 10,9000164 - PÃO FRANCÊS EM KG - PÃO FRANCêS EM KG - Marca: Bokitos UN

R$ 396,0040,000 9,9000165 - PÃO TIPO BISNAGA Ingredientes: farinha de trigo, - PÃO TIPO
BISNAGA Ingredientes: farinha de trigo,sal, açúcar, gordura vegetal, leite,
fermento fresco. Unidade de 20gramas cada. - Marca: Bokitos

KG

16/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.430/0001-38CNPJ: (49) 3554-0922

89610-000 - Herval D'Oeste

Telefone:
Rua Nereu Ramos, 389 - CentroEndereço:

Nr.:   85/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

198/2022

18/10/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 126,0020,000 6,3000169 - PEPINO EM CONSERVA, POTE DE VIDRO COM NO MINIMO 300
G DE PESO DRENADO. Ingredientes:  água, vinagre, açúcar, sal e
especiarias. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. - PEPINO EM
CONSERVA, POTE DE VIDRO COM NO MINIMO 300 G DE PESO
DRENADO. Ingredientes:  água, vinagre, açúcar, sal e especiarias. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca: Ideal

UND

R$ 11.896,50385,000 30,9000172 - QUEIJO COLONIAL INSPECIONADO, de boa qualidade refrigerado
- QUEIJO COLONIAL INSPECIONADO, de boa qualidade refrigerado
Embalagem primária atóxica, preferencialmente à vácuo,ou   polietileno
bem vedada  com selo de inspeção conforme a legislação vigente. Na
embalagem deve conter a rotulagem e registro em órgão oficial e ainda
as seguintes informações identificação da empresa, peso, data de
processamento e prazo de validade  mínimo de  30 dias, a contar  a partir
da data de entrega. - Marca: Santa elena

KG

R$ 3.382,00380,000 8,9000194 - BOLACHA CASEIRA DE COCO - BOLACHA CASEIRA DE COCO
Ingredientes:ovos,açúcar,banha, nata,óleo de soja, leite, sal amoníaco,
coco, farinha de trigo. - Marca: Nagu

KG

R$ 10.215,00450,000 22,7000204 - CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA  tipo coxão mole, patinho
ou - CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA  tipo coxão mole, patinho ou
fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.
Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e
qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca: Multi foods

KG

R$ 419,4060,000 6,9900219 - SÊMOLA PARA LASANHA COM ÓVOS 500 gramas - SÊMOLA
PARA LASANHA COM ÓVOS 500 gramas - Marca: Mi Massas

PCT

R$ 510,00600,000 0,8500220 - Pão de Cachorro Quente - Não deve apresentar queimaduras e s -
Pão de Cachorro Quente - Não deve apresentar queimaduras e sua
coloração deve mostrar tonalidade regulares. O miolo deve ser leve, com
porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não deve apresentar
odor de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá ser enriquecida com ferro e ácido fólico.
Unidade com no mínimo 60g Embalagem em quantidades  conforme
requisitado, em polietileno, atóxico, resistente bem vedada, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional e  prazo de validade  mínimo de 07 dias, a contar  a partir da
data de entrega - Marca: Bolkitos

UND

R$ 5.820,00600,000 9,7000221 - Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, ferm - Pão francês -
Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, sal refinado e
água. Validade de 1 dia a partir da data de fabricação. Fornecimento em
embalagens adequadas. Transporte em caixas de polietileno forradas
com papel descartável branco. Unidade de 50 gramas cada; - Marca:
Bokitos

KG

R$ 390,00600,000 0,6500225 - SUCO EM PÓ, - SUCO EM PÓ, PREPARO SÓLIDO SABOR DE
FRUTA, 25 GRAMAS, DIVERSOS SABORES ( MANGA, LARANJA, UVA,
LIMÃO, GUARANÁ, MORANGO PÊSSEGO). - Marca: Apti

UND

R$ 1.000,0050,000 20,0000227 - CHOCOLATE PRETO AO LEITE EM BARRA  DE 1KG -
CLHOCOLATE PRETO AO LEITE EM BARRA  DE 1KG (PARA TODO
TIPO DE PREPARO, IDEAL PARA DERRETER, COBRIR E MOLDAR -
Marca: Doceiro

UND

R$ 125,0050,000 2,5000233 - AÇUCAR DE BAUNILHA- 200 GRAMAS - AÇUCAR DE BAUNILHA-
200 GRAMAS - Marca: Apti

UND
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MUNARI ATACADISTA LTDA

R$ 364,5050,000 7,290010 - AÇÚCAR MASCAVO, 1ª QUALIDADE, ISENTO DE MATÉRIA
ESTRANHA FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 KG . O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - AÇÚCAR MASCAVO, 1ª
QUALIDADE, ISENTO DE MATÉRIA ESTRANHA FUNGOS,
PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE DE 1 KG . O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. - Marca: BRASIL

KG

R$ 222,5025,000 8,900011 - AÇUCAR DE CONFEITEIRO 1 KG -  Em sua composição, há açúcar
refinado finamente moído e amigo de milho. - AÇUCAR DE
CONFEITEIRO 1 KG -  Em sua composição, há açúcar refinado
finamente moído e amigo de milho. O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. - Marca: APTI

UND

R$ 1.401,40260,000 5,390014 - AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO - AMIDO DE MILHO,
produto amiláceo, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitas. Validade mínima de 120dias.
Pacote de 1 kg. - Marca: NUTRI

KG

R$ 383,4060,000 6,390017 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA . SACHE COM
PESO LIQUIDO 140 A 250 G.O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM
CONSERVA . SACHE COM PESO LIQUIDO 140 A 250 G . O produto
deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca: VALE
FERTIL

UND

R$ 462,2525,000 18,490020 - Alho de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Alho de boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. - Marca: CPZAL
FRUTAS

KG

R$ 249,9070,000 3,570026 - Biscoito doce tipo Maria sem lactose. - Biscoito doce tipo Maria sem
lactose. Características Técnicas: Produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras substâncias
permitidas na legislação. Umidade máxima de 6%. Ingredientes mínimos:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar,fermentos químicos e
estabilizante lecitina de soja. Observação: Não deve conter lactose.
Embalagem: dupla, sendo a interna em polipropileno biorientado e a
externa em filme laminado flexível composto de polipropileno biorientado.
Contendo no mínimo  400 gramas .Prazo mínimo de validade  mínimo de
06  meses, a contar  a partir da data de entrega. - Marca: PICININI

PCT

R$ 360,0030,000 12,000032 - BISCOITO DOCE S/ GLUTEN S/ GORD TRANS - BISCOITO DOCE
SEM GLÚTEN, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, OVOS,
LEITE EM PÓ, MARGARINA E SAL. CONTÉM BICARBONA TO DE
AMÔNIA. NÃO PODERÁ CONTER NENHUM INGREDIENTE QUE
CONTENHA GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE,
INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM COM
200G. ZERO GORDURA TRANS - Marca: JASMINE

UND
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R$ 549,00100,000 5,490035 - BISCOITO DIET PARA DIETA DE INGESTÃO CONTROLADA DE
AÇÚCARES, - BISCOITO DIET PARA DIETA DE INGESTÃO
CONTROLADA DE AÇÚCARES, SABORES DIVERSOS, ALIMENTO
INTEGRAL, FONTE DE FIBRAS, PROTEÍNAS E SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES. EMBALAGEM COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA
DE VALIDADE, SELO DE QUALIDADE E CONFIANÇA DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO.
embalagem de no mínimo 150 gramas - Marca: JASMINE120G

UND

R$ 434,0050,000 8,680038 - BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL PACOTE NO MINIMO 100
GRAMAS  -  Sem glúten; Baixas calorias; Sem gordura trans nem
colesterol; Sem adição de açúcar; Baixo teor de sódio; Embalagem com
zíper, mantendo o seu biscoito sempre fresquinho e crocante. O produto
deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - BISCOITO DE
ARROZ INTEGRAL PACOTE NO MINIMO 100 GRAMAS  -  Sem glúten;
Baixas calorias; Sem gordura trans nem colesterol; Sem adição de
açúcar; Baixo teor de sódio; Embalagem com zíper, mantendo o seu
biscoito sempre fresquinho e crocante. O produto deverá apresentar data
de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade. - Marca: KODILAR

UND

R$ 264,00110,000 2,400043 - BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE, com polpa de  morango, coco,
abac - BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE, com polpa de  morango, coco,
abacaxi ou frutas vermelhas, rico em nutrientes. Deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção. Embalagem de 170 gramas - Marca: FRIMESA

UND

R$ 374,00100,000 3,740044 - BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADA EM
SACOS - BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADA
EM SACOS DE 1 LITRO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO
PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 15
DIAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO - Marca: LANGUIRU

LT

R$ 940,0040,000 23,500045 - BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO PACOTE DE 1 KG. Açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em pó, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, cacau,
flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, gordura de
manteiga desidratada, massa de cacau, sal, óleo vegetal, manteiga de
cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato,
fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante .Contém
amendoim E derivados de soja, trigo, leite E cevada. pode conter
amêndoa, castanha-de-caju, avelã, aveia, centeio E látex natural. contém
lactose. contém glúten.O produto deverá apresentar data de fabricação
recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade. - BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO PACOTE DE 1 KG.
Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em
pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó
integral, cacau, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de
malte, gordura de manteiga desidratada, massa de cacau, sal, óleo
vegetal, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante
.Contém amendoim E derivados de soja, trigo, leite E cevada. pode conter
amêndoa, castanha-de-caju, avelã, aveia, centeio E látex natural. contém
lactose. contém glúten.O produto deverá apresentar data de fabricação
recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade. - Marca: AMORCARIOCA

UND

R$ 648,70130,000 4,990047 - Canela em pó, pacote com 100 gramas. - Canela em pó, pacote com
100 gramas. - Marca: SSAUDE

PCT
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R$ 130,00130,000 1,000048 - Canela em pó, pacote com 10 gramas. - Canela em pó, pacote com
10 gramas. - Marca: INCAS

PCT

R$ 182,00140,000 1,300049 - CANELA EM RAMA, EMBALAGEM 10G, VALIDADE MÍNIMA 6
MÊSES - CANELA EM RAMA, embalagem de 10g. Validade mínima de 6
meses no momento da entrega. - Marca: INCAS

UND

R$ 29,7030,000 0,990051 - COLORÍFICO em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de -
COLORÍFICO em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de
urucum, limpos, dessecados e moídos, com aspecto com cor, cheiro e
sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie,
acondicionado em embalagem com no mínimo 100g. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. - Marca: INCAS

PCT

R$ 960,00150,000 6,400052 - CRAVO DA ÍNDIA, 100 gramas - CRAVO DA ÍNDIA, Cravo da índia
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido, de acordo com a legislação vigente embalagem  com no
mínimo 100gramas. Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega. - Marca: SSAUDE

UND

R$ 4.835,60440,000 10,990064 - CORTE CONGELADO DE FRANGO PEITO CONGELADO -
congelado, in na - CORTE CONGELADO DE FRANGO PEITO
CONGELADO - congelado, in natura. A ave deve ter contornos definidos,
firmes e sem manchas, pele aderente. Com aspecto, cor e cheiro
característicos. Não deve apresentar sujidades, penas e carcaça. Livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve
estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação
do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de
validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. - Marca:
MORGANA

KG

R$ 9.746,10390,000 24,990070 - CARNE DE 2ª SEM OSSO, FRESCA, PICADA, INSPECIONADA
EMBALADA - CARNE DE 2ª SEM OSSO, FRESCA, PICADA,
INSPECIONADA EMBALADA EM QUILO.. Proveniente de animais
abatidos sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis
alterações. Pode ser congelado. O produto não deverá apresentar
indícios de fermentação pútrida. Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega. - Marca: FRIBAZ

KG

R$ 864,20290,000 2,980072 - COCO RALADO  produto alimentício desidratado contendo entre -
COCO RALADO  produto alimentício desidratado contendo entre os
ingredientes: polpa de coco desidratada e parcialmente desengordurada.
Deve apresentar cor, cheiro e sabor característico. Ausente de sujidades,
parasitas. Embalagem: plástica, integra, atóxica, contendo no mínimo
100g do produto. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da
data de entrega. - Marca: UNICOCO

PCT

R$ 1.737,10290,000 5,990073 - CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA). HOMOGENEIZADO. -
CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA). HOMOGENEIZADO.
EMBALAGEM EM POTES DE POLIETILENO (PET) DE PLÁSTICO,
CONTENDO 300G. COMPOSIÇÃO: GORDURA LÁCTEA: MÍNIMO DE
25%. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: COR BRANCA, SABOR E
ODOR CARACTERÍSTICOS, SUAVES, NÃO RANÇOSOS NEM ÁCIDOS,
SEM SABORES OU ODORES ESTRANHOS. TEXTURA: FIRME,
UNTUOSA, COM BOM ESPALHAMENTO. APARÊNCIA: BRILHANTE,
SEM APRESENTAÇÃO DE GRUMOS, SEM SORO

UND
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APARENTE. A ROTULAGEM DEVERÁ CONTER TOAS AS
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NOME E/OU MARCA, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ
ESTAR LACRADA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -
Marca: RIOLAT

R$ 298,5030,000 9,950086 - DOCE DE LEITE ,0% LACTOSE 350 G - DOCE DE LEITE ,0%
LACTOSE EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 350 G - Marca:
TIROL

UND

R$ 179,7030,000 5,990090 - ERVILHA NATURAL CONGELADA, EMBALAGEM COM 350
GRAMAS - ERVILHA NATURAL CONGELADA, EMBALAGEM COM 350
GRAMAS - Marca: LAR

UN

R$ 960,00120,000 8,000094 - FARINHA DE ROSCA FINA PCT 1 KG - FARINHA DE ROSCA FINA
PCT 1 KG - Marca: VETORI

KG

R$ 1.376,00320,000 4,300096 - Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspe - Feijão
preto tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso,
isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e
mistura de outras variedades e espécies, Embalagem em polipropileno
atóxico, resistente, lacrado contendo 1 quilograma com procedência
nome do produto; grupo/classe/tipo de feijão; nome do produtor,
localidade, registro e informação nutricional no rótulo. Prazo de validade
mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca:
RIOBELO

KG

R$ 408,00120,000 3,400097 - Fermento biológico seco, granulado, instantâneo, embalado a -
Fermento biológico seco, granulado, instantâneo, embalado a vácuo, O
produto deverá ser fabricado com matérias-primas em perfeito estado
sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. O
produto não deverá conter substâncias estranhas à sua composição.
Características sensoriais (organolépticas): Aspecto de cilindros de
tamanhos variáveis; cor variando do branco ao castanho claro; cheiro
próprio; sabor próprio. Não deverá possuir cheiro de mofo e sabor
amargo. Embalagem rotulada de no mínimo 125 gramas. Prazo de
validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. - Marca:
PAKMAYA

UND

R$ 598,0040,000 14,950099 - Fígado Bovino- corte de miúdo bovino, congelado com especifi -
Fígado Bovino- corte de miúdo bovino, congelado com especificação de
peso, validade com a marca do fabricante do produto e registro no órgão
de inspeção sanitária. Embalagem em  polietileno atóxica, resistente bem
vedada, com no mínimo  1 quilograma  e prazo de validade  mínimo de 06
meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: FRIPRANDO

KG

R$ 490,00100,000 4,9000102 - FARINHA DE MANDIOCA  - Produto obtido pela ligeira torração -
FARINHA DE MANDIOCA  - Produto obtido pela ligeira torração da
raladura das raízes de mandioca, previamente descascada, lavada e
isenta de radical cianeto e de substâncias não comestíveis e sujidades. O
produto deverá ser seco, fino, ligeiramente torrado. No rótulo deverá
constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e
classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem em pacotes
de plástico transparente resistente e incolor de  no mínimo 1KG e  Prazo
de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. - Marca:
SUPER10

KG

R$ 364,0080,000 4,5500104 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA 1ª qualidade, 100% farinha
de - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA 1ª qualidade, 100% farinha de
trigo integral, rica em fibras com no mínimo 6g de fibra alimentar por 50g
do produto seco, sem aditivos Embalagem deve estar intacta não poderá
estar úmida, acondicionada em pacotes de 1kg. deve apresentar
rotulagem com registro no Ministério da Saúde  Prazo de validade:
mínimo de 06 meses a partir da data da entrega.químicos, contém glúten
- Marca: REALTA

KG
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R$ 6.970,35465,000 14,9900105 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG Características: farinha de t -
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG Características: farinha de trigo
tipo 1, com aspecto de pó fino, de cor branca, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de ferro e 150
mcg de ácido fólico obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, isento
de matéria prima terrosa , resíduos, bolor ou cheiro não característico e
em perfeito estado de conservação. Embalagem deve estar intacta não
poderá estar úmida, acondicionada em pacotes de 5kg. deve apresentar
rotulagem com registro no Ministério da Saúde  Prazo de validade:
mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. - Marca: CLARISSIMA

PCT

R$ 121,6020,000 6,0800108 - Farofa Pronta sabor tradicional pacote no mínimo 500 gramas .
Ingredientes: Farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico,
cebola, pimenta vermelha, pimenta-do-reino preta e cebolinha verde.
Aromatizante. realçador de sabor: Glutamato monossódico. Antioxidante:
BHT. .O produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. -
Farofa Pronta sabor tradicional pacote no mínimo 500 gramas .
Ingredientes: Farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico,
cebola, pimenta vermelha, pimenta-do-reino preta e cebolinha verde.
Aromatizante. realçador de sabor: Glutamato monossódico. Antioxidante:
BHT. .O produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. -
Marca: ROCHA

UND

R$ 315,0050,000 6,3000113 - IOGURTE iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango. -
IOGURTE iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango.
Embalagem: acondicionados Pacotes de no mínimo  900ml do produto.
produto refrigerado Prazo de validade mínimo 02 meses a contar a partir
da data de entrega. - Marca: AMANHECER

PCT

R$ 2.758,80440,000 6,2700114 - IOGURTE SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACOS DE
NO MÍNIMO 9 - IOGURTE SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM
SACOS DE NO MÍNIMO 900 ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM
DO PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
INSPEÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR
RESFRIADO. - Marca: AMANHECER

PCT

R$ 894,0060,000 14,9000116 - LEITE DESNATADO EM PÓ - 400 g - LEITE DESNATADO EM PÓ -
400 g - Marca: ELEGE

U N

R$ 225,0050,000 4,5000118 - LEITE UHT ZERO LACTOSE - LEITE UHT ZERO LACTOS Leite
indicado para pessoas que sofrem de intolerância a lactose, permitindo
uma alimentação balanceada, com todos os benefícios do leite, sem
prejudicar o seu organismo, validade mínima de 90 dias no momento da
entrega, embalagem Tetra Pak, 1 litro. - Marca: TERRA VIVA

LT

R$ 3.049,80340,000 8,9700125 - Manteiga de primeira qualidade, sem sal, obtida do creme de -
Manteiga de primeira qualidade, sem sal, obtida do creme de leite (nata)
padronizado, pasteurizado, maturado,com no minimo 200 g, teor minimo
de 80 % delipidios, embalagem com data de fabricação, validade, lote,
registo do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade de no minimo 4
meses.contados da data de entrega - Marca: TIROL

UND

R$ 444,40110,000 4,0400129 - Maionese  - creme a base de óleo vegetal, água, ovos pasteur -
Maionese  - creme a base de óleo vegetal, água, ovos pasteurizados,
vinagre, amido modificado, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido
lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico,
sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e
antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem
gorduras trans e glúten. Embalagem atóxica, resistente, lacrada contendo
no mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca: SUAVIT

UND
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R$ 701,1090,000 7,7900135 - Moela de frango- Miúdos de frango tipo moela, congelada,  E -
Moela de frango- Miúdos de frango tipo moela, congelada,  Embalagem
atóxica, resistente, lacrada com no mínimo  1 quilograma com
procedência, com registro de inspeção federal.e informação nutricional no
rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data
de entrega

 - Marca: MAIS FRANGO

KG

R$ 4.512,85215,000 20,9900137 - MÚSCULO INSPECIONADO CARNE BOVINA  tipo músculo,
cortada em - MÚSCULO INSPECIONADO CARNE BOVINA  tipo
músculo, cortada em cubos, in natura, congelada, sem gordura, sem
pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve
estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação
do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de
validade  mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. - Marca:
FRIPRANDO

KG

R$ 463,2080,000 5,7900139 - LENTILHA  Tipo I, classe média, nova, de 1ª qualidade, sem -
LENTILHA  Tipo I, classe média, nova, de 1ª qualidade, sem a presença
de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem em polipropileno
transparente, atóxica, resistente, lacrada contendo no mínimo  500
gramas com procedência, registro e informação nutricional no rótulo.
Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega - Marca: DAJU

PCT

R$ 373,00100,000 3,7300144 - MACARRÃO CABELO DE ANJO (Aletria)   massa fina com ovos
pas - MACARRÃO CABELO DE ANJO (Aletria)   massa fina com ovos
pasteurizados- tipo cabelo de anjo, isento de qualquer substância
estranha ou nociva. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente,
lacrado contendo no mínimo  500 gramas com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo. Prazo de validade  mínimo de 06  meses,
a contar  a partir da data de entrega - Marca: NORDESTE

PCT

R$ 238,5030,000 7,9500147 - Louro  vegetal fresco, viçoso, de primeira qualidade - Louro  vegetal
fresco, viçoso, de primeira qualidade  deverão apresentar coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade. Isentas de insetos e
enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas
externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal,
cor e sabor estranhos. maço com no mínimo 60 gramas - Marca:
SSAUDE

MÇ

R$ 171,0015,000 11,4000149 - MANTEIGA S/ LACTOSE - Manteiga de primeira qualidade, sem
sal, obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado,
maturado,com no minimo 200 g, teor minimo de 80 % delipidios,
embalagem com data de fabricação, validade, lote, registo do Ministério
da Agricultura SIF/DIPOA. Validade de no minimo 4 meses. SEM
LACTOSE - Marca: TIROL

UND

R$ 293,4030,000 9,7800150 - MANTEIGA TIPO EXTRA COM SAL. POTE DE 200 GRAMAS.
Ingredientes ; creme de leite , cloreto de sódio corante natural . Prazo de
validade no mínimo 3 meses a partir da entrega do produto . - MANTEIGA
TIPO EXTRA COM SAL. POTE DE 200 GRAMAS. Ingredientes ; creme
de leite , cloreto de sódio corante natural . Prazo de validade no mínimo 3
meses a partir da entrega do produto . - Marca: ALTOALEGRE

POT

R$ 300,0015,000 20,0000152 - MEL NATURAL PURO SEM CONSERVANTES E ADITIVOS,
ROTULADO COM DATA E INFORMAÇÕES DENTRO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA. Prazo de validade 3 meses a partir da entrega. - MEL
NATURAL PURO SEM CONSERVANTES E ADITIVOS, ROTULADO
COM DATA E INFORMAÇÕES DENTRO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA. - Marca: APROMEL

KG.
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R$ 217,80110,000 1,9800154 - Noz moscada inteira. Produto com embalagem identificada com -
Noz moscada inteira. Produto com embalagem identificada com no
mínimo:descrição do produto, data de processamento e origem.
Embalagem, atóxica, resistente bem vedada, com no mínimo  8 gramas  e
prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega - Marca: INCAS

PCT

R$ 1.536,00800,000 1,9200161 - PIPOCA DOCE 70 G - PIPOCA DOCE 70 G - Marca: POPFITOS UND

R$ 298,00100,000 2,9800162 - PIPOCA DOCE 150 GR - PIPOCA DOCE 150 GR - Marca:
POPFITS

U D

R$ 3.346,20780,000 4,2900167 - PRESUNTO COZIDO  SEM CAPA DE  GORDURA  FATIADO , de
boa qual - PRESUNTO COZIDO  SEM CAPA DE  GORDURA  FATIADO ,
de boa qualidade. cortado em fatias de aproximadamente 15 gramas.
cada , embalagem,  de polietileno atóxica, resistente bem vedada, com no
mínimo  200 gramas.com selo de inspeção conforme a legislação vigente.
Na embalagem deve conter as seguintes informações identificação da
empresa, peso, data de processamento e prazo de validade  mínimo de
15 dias, a contar  a partir da data de entrega. - Marca: PAMPLONA

UND

R$ 1.100,0050,000 22,0000168 - Paçoca de Amendoim . Caixa de 1 KG com 50 tabletes embalados
individualmente. Ingredientes: Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Paçoca de Amendoim . Caixa
de 1 KG com 50 tabletes embalados individualmente. Ingredientes:
Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na
unidade requisitante. - Marca: AMENDUPA

UND

R$ 78,0020,000 3,9000171 - QUIRERA DE MILHO AMARELO KG - Quirera de milho amarelo.
Não deverá apresentar resíduos e impurezas, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado
em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de até
1Kg de sal, de acordo com a legislação federal específica; - Marca:
INCAS

KG

R$ 2.379,70530,000 4,4900173 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO de boa qualidade. cortado em
fatias - QUEIJO MUSSARELA FATIADO de boa qualidade. cortado em
fatias de aproximadamente 15 gramas. cada , embalagem,  de polietileno
atóxica, resistente bem vedada, com no mínimo  200 gramas.com selo de
inspeção conforme a legislação vigente. Na embalagem deve conter as
seguintes informações identificação da empresa, peso, data de
processamento e prazo de validade  mínimo de  15 dias, a contar  a partir
da data de entrega. - Marca: GARCIA

UND

R$ 1.746,50350,000 4,9900174 - QUEIJO PARMESÃO RALADO. composição: queijo parmesão
ralado 7 - QUEIJO PARMESÃO RALADO. composição: queijo parmesão
ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela
(leite,coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina
ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico). sem glúten. embalagem
em  polietileno atóxica, resistente bem vedada, com no mínimo  100
gramas  e prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da
data de entrega. - Marca: SELECTI

PCT

R$ 825,0025,000 33,0000175 - QUEIJO ZERO LACTOSE - QUEIJO ZERO LACTOSE - Marca:
STA BARBARA

KG.

R$ 1.844,70330,000 5,5900176 - Requeijão tradicional cremoso. Não contem glúten, - Requeijão
tradicional cremoso. Não contem glúten, embalado em potes com no
mínimo  180 gramas. - Marca: TOPMILK

UND

R$ 383,4060,000 6,3900177 - Requeijão cremoso sem lactose - Requeijão cremoso sem lactose.
embalado em potes com no mínimo  180 gramas. - Marca: PIA

UND

R$ 4.617,20680,000 6,7900185 - Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo -
Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de
amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas

KG
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pardacentas ou esverdeadas, odor e  sabor próprio, com adição de água
ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF,. Na embalagem deve
conter as seguintes informações identificação da empresa, peso, data de
processamento. Selo SIF.  Embalados embalagem em  polietileno atóxica,
resistente bem vedada, com o peso   e prazo de validade  mínimo de 06
meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: MAIS FRANGO

R$ 132,0030,000 4,4000189 - TEMPERO TIPO COMPLETO POTE  DE 300 A 500 GRAMAS .
Ingredientes Sal, preparado de cebola (cebola, sal, acidulante ácido
cítrico, antioxidante metabissulfito de sódio), pimenta jalapeña, preparado
de alho (alho, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante metabissulfito de
sódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico), pimenta-de-cheiro, cebolinha,
salsa, manjericão, pimenta-preta, realçador de sabor glutamato de sódio e
aromatizante.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. - TEMPERO
TIPO COMPLETO POTE  DE 300 A 500 GRAMAS . Ingredientes Sal,
preparado de cebola (cebola, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante
metabissulfito de sódio), pimenta jalapeña, preparado de alho (alho, sal,
acidulante ácido cítrico, antioxidante metabissulfito de sódio, sequestrante
EDTA cálcio dissódico), pimenta-de-cheiro, cebolinha, salsa, manjericão,
pimenta-preta, realçador de sabor glutamato de sódio e aromatizante.  O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca: MAIS TEMPERO

POT

R$ 167,2040,000 4,1800193 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE ESTÉVIA -
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE ESTÉVIA, com
edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclomato de sódio, frasco de
100 ml, contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e
data de validade.O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. - Marca:
ADOCYL

UND

R$ 160,00200,000 0,8000197 - BARRA DE CEREAL .PESO DE NO MINIMO 20 GRAMAS
SABORES VARIADOS . CEREAIS (FLOCOS DE CEREAIS E AVEIA),
GLICOSE DE MILHO, COBERTURA SABOR CHOCOLATE, AÇÚCAR
INVERTIDO, CASTANHA-DE-CAJU, AÇÚCAR, AÇÚCAR MASCAVO,
GORDURA VEGETAL, ANTIOXIDANTES LECITINA DE SOJA E
MISTURA DE TOCOFERÓIS, CORANTES CARAMELO IV E URUCUM E
AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, CASTANHA-DE-CAJU, LEITE,
DERIVADOS DE CEVADA E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA,
AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DO-BRASIL, CENTEIO, LÁTEX
NATURAL, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE E DERIVADOS
DE TRIGO. O produto deverá apresentar data de fabricação recente e
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade. - BARRA DE CEREAL .PESO DE NO MINIMO 20 GRAMAS
SABORES VARIADOS . CEREAIS (FLOCOS DE CEREAIS E AVEIA),
GLICOSE DE MILHO, COBERTURA SABOR CHOCOLATE, AÇÚCAR
INVERTIDO, CASTANHA-DE-CAJU, AÇÚCAR, AÇÚCAR MASCAVO,
GORDURA VEGETAL, ANTIOXIDANTES LECITINA DE SOJA E
MISTURA DE TOCOFERÓIS, CORANTES CARAMELO IV E URUCUM E
AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, CASTANHA-DE-CAJU, LEITE,
DERIVADOS DE CEVADA E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA,
AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DO-BRASIL, CENTEIO, LÁTEX
NATURAL, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE E DERIVADOS
DE TRIGO. O produto deverá apresentar data de fabricação recente e
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade. - Marca: NATURALE

UND

R$ 1.918,00350,000 5,4800200 - BISCOITO DOCE TIPO BROINHA OU ROSQUINHA DE MILHO - PCT
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BISCOITO DOCE TIPO BROINHA OU ROSQUINHA DE MILHO
FABRICADO A PARTIR  DE MATÉRIAS PRIMAS  SÃS E LIMPAS, NÃO
DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS,  isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, fubá de milho fortificado com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, açúcar invertido, fermentos químicos, estabilizante e
aromatizante.Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  400 gramas .Prazo mínimo de validade  mínimo de
06  meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: ZAGONEL

R$ 747,00100,000 7,4700206 - CEREAL INFANTIL, tipo mucilon sabor arroz. Ingredientes: F -
CEREAL INFANTIL, tipo mucilon sabor arroz. Ingredientes: Farinha de
arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais minerais (carbonato
de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a,
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina.
contém glúten. contém traços de leite. Embalagem em polietileno, atóxica,
resistente bem vedada, com no mínimo  400 gramas produto com
procedência e informação nutricional no rótulo prazo de validade  mínimo
de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: ALCAFOODS

UND

R$ 1.195,50150,000 7,9700208 - CEREAL MATINAL DE MILHO COM AÇUCAR - CEREAL MATINAL
DE MILHO COM AÇUCAR
Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido,
outros ingredientes desde que mencionados no rótulo fortificado com
vitaminas e minerais. apresentando-se como flocos de milho açucarados.
Flocos ligeiramente  vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve
crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. contém glúten
.no rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua
designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no
mínimo  400 gramas Prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega.
 - Marca: SSAUDE

UND

R$ 180,0020,000 9,0000211 - DOCE DE FRUTAS EM PASTA, VÁRIOS SABORES, DIET - DOCE
DE FRUTAS EM PASTA, VÁRIOS SABORES, DIET embalagem com até
350 gr, acondicionados em potes plásticos com tampa. Deve constar na
embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo
6 (seis) meses a contar da data de entrega, composição nutricional e
peso líquido. - Marca: PIA

UND

R$ 269,5050,000 5,3900212 - ERVILHA NATURAL CONGELADA; - ERVILHA NATURAL
CONGELADA;  produto de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem
apropriada para freezer e com rótulo com aproximadamente 350 gramas -
Marca: FUIGINI

UND

R$ 149,4030,000 4,9800213 - Farinha Láctea - Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ác -
Farinha Láctea - Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizante
enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro
característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem deve
estar intacta não poderá estar úmida, acondicionada em embalagens de
no mínimo 230 gramas. deve apresentar rotulagem com registro no
Ministério da Saúde  Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da
data da entrega. - Marca: MARATA

PCT

R$ 1.260,00300,000 4,2000223 - Suco de fruta, concentrado e integral, sem adição de açúcar - Suco
de fruta, concentrado e integral, sem adição de açúcar primeira linha não
fermentado, não alcoólico, pasteurizado e homogeneizado diversos
sabores Embalagem  resistente bem vedada, com no mínimo  500 ml.  e
prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega - Marca: BELAVITA

UND
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R$ 1.099,00100,000 10,9900229 - BATATA PALHA - BATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMAS,
IDEAL PARA USAR NO CACHORRO QUETE - Marca: KDELICIA

PCT

R$ 399,5050,000 7,9900231 - EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO - EMULSIFICANTE
E ESTABILIZANTE NEUTRO, (EMUSTAB) 200 GRAMAS - Marca:
EMUSTAB

UND

R$ 480,0050,000 9,6000232 - AÇÚCAR CRISTAL DIVERSAS CORES - AÇÚCAR CRISTAL
DIVERSAS CORES ( AZUL, AMARELO, ROSA, VERDE) 500 GRAMAS -
Marca: REALTA

UND

OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

R$ 3.770,00260,000 14,50003 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1  - 5 KG - longo fino constituídos -
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1  - 5 KG - longo fino constituídos de
grãos inteiros isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safra
corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, com até 05 Kg, fardos com 30 kg, A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar data de fabricação recente e
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade. - Marca: safra

PCT

R$ 2.112,00660,000 3,20008 - AÇÚCAR REFINADO 1KG - Obtido de cana de açúcar, com aspecto, -
AÇÚCAR REFINADO 1KG - Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor,
cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos
íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega na unidade requisitante. - Marca: alto alegre

KG

R$ 330,00110,000 3,000015 - AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALADA EM PAPEL IMPERMEÁVEL
- AVEIA EM FLOCOS FINOS embalada em papel impermeável, limpo,
não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão, não
amassadas e resistentes. A embalagem interna deverá ser em pacotes
plásticos transparentes, limpos e resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente
500g, acondicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade
mínima de seis meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
- Marca: prosabor

CX

R$ 150,00150,000 1,000019 - AMENDOIN CRU COM PELE PACOTE NO MINIMO 40 GRAMAS. O
produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - AMENDOIN
CRU COM PELE PACOTE NO MINIMO 40 GRAMAS. O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade. - Marca: fonte nova

UND

R$ 1.100,00200,000 5,500022 - Biscoito cristal 450gramas. Fabricado de farinha de trigo enriquecido
com ferro ácido fólico, gordura vegetal, exato malte, soro de leite em pó,
sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, pirofosfatoácido e sódio
aromatizante. Validade 6 meses. - Biscoito cristal 450gramas. Fabricado
de farinha de trigo enriquecido com ferro ácido fólico, gordura vegetal,
exato malte, soro de leite em pó, sal, fermento químico, bicarbonato de
sódio, pirofosfatoácido e sódio aromatizante. Validade 6 meses. - Marca:
isabela

PCT

R$ 637,00130,000 4,900023 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INTEGRAL - BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA INTEGRAL primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de

PCT
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trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar,
fibra de trigo, amido, gordura vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha
de aveia, leite integral em pó, extrato de malte, sal, fermentos químicos:
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de
soja, aromatizantes, melhorador de farinha metabissulfito de sódio,
acidulante ácido láctico. Com procedência, informação nutricional e
registro impressos no rótulo. Validade mínima 120 dias no momento da
entrega. Pacote de 400 gr - Marca: picinini

R$ 1.575,00500,000 3,150025 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA Ingredientes: Farinha de trigo rica -
BISCOITO DOCE TIPO MARIA Ingredientes: Farinha de trigo rica com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho,
bicarbonatos de sódio e amônio, sal, aroma artificial de nata e
estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. CONTÉM
GLÚTEN. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  400 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega. - Marca: picinini

PCT

R$ 936,00780,000 1,200030 - BISCOITO DOCE TIPO WAFFER, sabores variados composição
mínim - BISCOITO DOCE TIPO WAFFER, sabores variados composição
mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
sal refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado em
plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes
de no mínimo 140g. Prazo mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega. - Marca: casaredo

UND

R$ 720,00400,000 1,800031 - BISCOITO DE POLVILHO - BISCOITO DE POLVILHO, tradicional,
salgado, assado e crocante. Isento de gluten. Formato argola.
Acondicionados em pacotes de polipropileno transparentes,
hermeticamente vedados com aproximadamente 90g, não quebrados,  e
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com
procedência, registro e informação nutricional no rótulo. Data de
fabricação e data de validade. O produto deverá apresentar validade
mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. -
Marca: casa da cuca

PCT

R$ 1.102,00380,000 2,900033 - BISCOITO DOCE Sabor LEITE, ingredientes:farinha de trigo enr -
BISCOITO DOCE Sabor LEITE, ingredientes:farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido,
soro de leite em pó, sal, fosfato tricálcico,fermentos quimicos:bicarbonato
de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio,
emulsificantelecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha
metabissulfito de sódio.Embalagem em polipropileno atóxico, resistente,
lacrado  contendo no mínimo  400 gramas com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo.Prazo mínimo de validade  mínimo de 06
meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: picinini

PCT

R$ 1.216,00380,000 3,200042 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM
SACOS DE NO MÍ - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO,
ACONDICIONADA EM SACOS DE NO MÍNIMO 900 ML. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TABELA DE
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS. PRODUTO DEVERÁ
ESTAR RESFRIADO. - Marca: tirol

UND

R$ 320,00160,000 2,000046 - CANJICA TIPO 1 - de procedência nacional, ser de safra corre -
CANJICA TIPO 1 - de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento
de mofo, odores estranhos e de substâncias  nocivas Embalagem em
polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no mínimo  500 gramas
com procedência, registro e informação nutricional no rótulo. Prazo
mínimo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de
entrega - Marca: fonte nova

PCT
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R$ 4.550,00130,000 35,000058 - CAMOMILA, sem indicios de germinação - CAMOMILA, sem indícios
de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos,in natura,própria
para consumo humano. - Marca: pro sabor

KG

R$ 9.360,00480,000 19,500059 - CARNE BOVINA CORTE ACÉM, porcionada em cubos, de
aproximadam - CARNE BOVINA CORTE ACÉM, porcionada em cubos,
de aproximadamente 30g, isento de aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características
naturais (física s, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada
em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Embalagem com 1  a
2 kg, devidamente selada, deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de processamento e data de
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de
entrega. - Marca: prando

KG.

R$ 676,0040,000 16,900060 - CARNE BOVINA MOÍDA, DE PRIMEIRA. - CARNE BOVINA MOÍDA,
DE PRIMEIRA, DE APROXIMADAMENTE 30G, ISENTO DE ADITIVOS
OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS
(FÍSICA S, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE
PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU
AÇÃO DE MICROORGANISMOS. EMBALAGEM COM 1 A 2 KG,
DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE
PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO
DE CARNE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL.
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 03 MESES A CONTAR A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA. - Marca: prando

KG

R$ 5.193,50650,000 7,990069 - CAFÉ TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO E EMBALADO À
VÁCUO COM - CAFÉ TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO E
EMBALADO À VÁCUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM;  A MARCA
DEVE POSSUIR CERTIFICADO NO PQC - PROGRAMA DE
QUALIDADE DO CAFÉ, DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAUDO
DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO
ESPECIALIZADO, COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL MÍNIMA DE
4,5 PONTOS E MÁXIMA DE 5,9 NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ E
LAUDO DE ANÁLISE DE MICROSCOPIA DO CAFÉ, COM TOLERÂNCIA
DE NO MÁXIMO 1% DE IMPUREZA;  O PÓ DEVE TER ASPECTO
HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS)
MESES, CONTADOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA PELO
FORNECEDOR. PACOTE COM 500 GR (QUINHENTOS GRAMAS). -
Marca: pingo preto

PCT

R$ 2.610,00450,000 5,800074 - CHÁ SABOR FRUTAS - 200 GRAMAS  para infusão, tostado, livre -
CHÁ SABOR FRUTAS - 200 GRAMAS  para infusão, tostado, livre de
parasitas, mofo e qualquer substância nocivacom identificação do
produto, EmbaLagem contendo  no mínimo 200 gramas,  deverá constar
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega -
Marca: pro sabor

CX

R$ 1.120,0080,000 14,000076 - CHOCOLATE EM PÓ 32 % CACAU.SEM GLÚTEM - CHOCOLATE
EM PÓ 32 % CACAU.SEM GLÚTEM. INGREDIENTES BÁSICOS: cacau
em pó solúvel mínimo 32%, açúcar, aromatizante, outros ingredientes que
não descaracterizem o produto e permitidos na legislação. O açúcar
empregado em seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo
ser substituído parcialmente por glicose pura. Não poderá conter adição
de gordura ou óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à
manteiga de cacau e não poderá ser adicionado amido e féculas

KG
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estranhas. Características organolépticas: aspecto: pó homogêneo, cor
própria, cheiro: característico, sabor doce, próprio. Validade mínima: 10
meses a partir da data de fabricação. Data de entrega não poderá ser
superior a 45 dias da data de fabricação. Embalagem: sacos de
polietileno atóxico. Produto nacional, embalagens de 1 kg.. - Marca: pro
sabor

R$ 2.412,70230,000 10,490084 - Doce de Leite em pasta. Ingredientes: leite pasteurizado e a - Doce
de Leite em pasta. Ingredientes: leite pasteurizado e açúcar. O doce de
leite deverá ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, parasitos, e em perfeito estado de conservação. Não será
permitida a adição de amido. Não deve conter glúten. Deve apresentar
selo do SIF. Pode conter os aditivos permitidos pela legislação. Não pode
conter corantes artificiais. Características sensoriais (organolépticas):
Consistência cremosa ou pastosa, sem cristais perceptíveis
sensorialmente; cor castanho caramelado proveniente da reação de
Maillard; sabor e odor doce característico, sem sabores e odores
estranhos. Embalagem: potes de polietileno resistente com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção. Peso líquido  mímimo de
900 gramas  Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da
entrega. - Marca: frigerre

UND

R$ 6.570,00150,000 43,800087 - ENDRO - ENDRO - Marca: pro sabor KG

R$ 600,00100,000 6,0000112 - Granola Tradicional pacote com no mínimo 800 gramas .
INGREDIENTES ; Aveia em Flocos, Xarope de Extrato de Malte, Flocos
de Cereais 3 Grãos, Uva Passa, Flocos de Milho sem Açúcar, Banana
Passa, Maçã Desidratada, Amido de Milho, Fibra de Trigo, Gérmen de
Trigo, Coco Ralado Desidratado, Farinha de Trigo Integral, Semente de
Linhaça, Aveia em Grãos, Flocos de Cevada, Flocos de Trigo, Canela em
Pó, Edulcorantes Maltitol e Glicosídeos de Esteviol, Aroma Idêntico ao
Natural de Frutas Vermelhas e Acidulante Ácido Cítrico. Alérgicos.
Contém Aveia, Cevada, Trigo e Derivados. Pode Conter Centeio,
Castanha-De-Caju e Castanha-Do-Pará. Contém Açúcares. .O produto
deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade. - Granola Tradicional
pacote com no mínimo 800 gramas . INGREDIENTES ; Aveia em Flocos,
Xarope de Extrato de Malte, Flocos de Cereais 3 Grãos, Uva Passa,
Flocos de Milho sem Açúcar, Banana Passa, Maçã Desidratada, Amido
de Milho, Fibra de Trigo, Gérmen de Trigo, Coco Ralado Desidratado,
Farinha de Trigo Integral, Semente de Linhaça, Aveia em Grãos, Flocos
de Cevada, Flocos de Trigo, Canela em Pó, Edulcorantes Maltitol e
Glicosídeos de Esteviol, Aroma Idêntico ao Natural de Frutas Vermelhas e
Acidulante Ácido Cítrico. Alérgicos. Contém Aveia, Cevada, Trigo e
Derivados. Pode Conter Centeio, Castanha-De-Caju e Castanha-Do-Pará.
Contém Açúcares. .O produto deverá apresentar data de fabricação
recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade. - Marca: pro sabor

UND

R$ 1.675,80210,000 7,9800115 - IOGURTE SEM LACTOSE, ACONDICIONADA EM SACOS DE NO
MÍNIMO 900 - IOGURTE SEM LACTOSE, ACONDICIONADA EM
SACOS DE NO MÍNIMO 900 ML COM POLPA DE  MORANGO, RICO
EM NUTRIENTES. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA/ SIF/ DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO - Marca: tirol

PCT

R$ 336,0070,000 4,8000117 - Leite de vaca, zero lactose. Leite indicado para pessoas - Leite de
vaca, zero lactose. Leite indicado para pessoas que sofrem de
intolerância a lactose, permitindo uma alimentação balanceada, com
todos os benefícios do leite, sem prejudicar o seu organismo, validade
mínima de 180 dias no momento da entrega, embalagem Tetra Pak, 1
litro. - Marca: terra viva

LT
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R$ 8.246,00620,000 13,3000123 - Linguiça suína toscana: Boa qualidade, embalagem e - Linguiça
suína toscana: Boa qualidade, embalagem em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo no rótulo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso SIF, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e
Vigilância Sanitária; - Marca: prando

KG

R$ 286,0065,000 4,4000140 - MACARRÃO INTEGRAL, PACOTE COM 500 GRAMAS -
MACARRÃO INTEGRAL, PACOTE COM 500 GRAMAS - Marca: ninfa

PCT

R$ 350,00125,000 2,8000142 - MASSA TIPO ESPAGUETE COM SÊMOLA Massa seca com ovos
fabricad - MASSA TIPO ESPAGUETE COM SÊMOLA Massa seca com
ovos fabricada a partir de matérias primas selecionadas, sãs, limpas e de
boa qualidade. Tendo, no máximo, umidade de 13%, livre de matéria
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Poderá ser
adicionado apenas corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo
a designação expressa de sua natureza. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo  500 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo. prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a
partir da data de entrega - Marca: ninfa

PCT

R$ 954,0060,000 15,9000143 - Melado de Cana Batido, consistência cremosa, coloração clara -
Melado de Cana Batido, consistência cremosa, coloração clara,
Ingrediente:  Caldo de cana. Embalagem plástica atóxica, até 1kg com
tampa e lacre, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12
meses - Marca: colonial

KG

R$ 1.885,00650,000 2,9000151 - MILHO PARA PIPOCA - 1ª linha - O produto devera estar em con -
MILHO PARA PIPOCA - 1ª linha - O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes. . Embalagem, atóxica,
resistente bem vedada, com no mínimo  500 gramas  e prazo de validade
mínimo de 06  meses, a contar  a partir da data de entrega - Marca: kanty

PCT

R$ 2.000,00100,000 20,0000157 - ORÉGANO DESIDRATADO, 500 gramas - ORÉGANO
DESIDRATADO, deve ser constituído de folhas sãs, limpas e
desidratadas, - livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e
hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta,
aspecto, cheiro e sabor característico. Embalagens de no mínimo 500g,
com dizeres de rotulagem, data de validade, conforme legislação vigente.
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante. - Marca: pro sabor

PCT

R$ 1.357,00230,000 5,9000166 - PÓ PARA PUDIM  DIVERSOS SABORES  mistura em pó para o
prep - PÓ PARA PUDIM  DIVERSOS SABORES  mistura em pó para o
preparo de pudim diversos sabores,  enriquecido com vitaminas e
minerais. . Embalagem, atóxica, resistente bem vedada, com no mínimo
1 quilograma  e prazo de validade  mínimo de 06  meses, a contar  a partir
da data de entrega

 - Marca: apty

KG

R$ 1.800,00300,000 6,0000170 - PIRULITO FLORESTAL FLOPITO FRUTAS (400 GR). O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da
entrega na unidade requisitante. - PIRULITO FLORESTAL FLOPITO
FRUTAS (400 GR). O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. - Marca:
santa fe

UND

R$ 3.420,00900,000 3,8000178 - REFRIGERANTE, diversos sabores,com validade mínima 07 meses
- REFRIGERANTE, diversos sabores,com validade mínima 07 meses a
contar da data da entrega; livre de sujidades,parasitas e larvas;
acondicionado em garrafas tipo PET contendo 2 litros cada - Marca: ola

UND

R$ 2.250,00300,000 7,5000181 - SUCO CONCENTRADO, NATURAL, EXTRAÍDO DE FRUTAS
SELECIONADAS, - SUCO CONCENTRADO, NATURAL, EXTRAÍDO DE

LTS
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FRUTAS SELECIONADAS, EMBALAGENS DE VIDRO. REGISTRADO E
FISCALIZADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO MAPA. NÃO ALCOÓLICO; SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES. - Marca: serra

R$ 3.325,00350,000 9,5000182 - SUCO CONCENTRADO, SUCO DE UVA NATURAL, EXTRAÍDO
DE FRUTAS - SUCO CONCENTRADO, SUCO DE UVA NATURAL,
EXTRAÍDO DE FRUTAS SELECIONADAS, EMBALADO EM
EMBALAGENS DE VIDRO DE 1,5L. REGISTRADO E FISCALIZADO NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MAPA. INGREDIENTE: SUCO DE UVA, NÃO ALCOÓLICO - Marca: serra

UND

R$ 666,00180,000 3,7000183 - SARDINHAS  125 G- sardinhas ao próprio suco c/ óleo comest -
SARDINHAS  125 G - sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível,
preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo
comestível. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio
suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento
interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas,
com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo
de inspeção estadual ou federal. prazo de validade  mínimo de 06  meses,
a contar  a partir da data de entrega
 - Marca: gomes

UND

R$ 475,0050,000 9,5000186 - Suco de fruta, concentrado e integral , sabores - Suco de fruta,
concentrado e integral , sabores Suco de fruta, concentrado e integral,
sem adição de açúcar primeira linha não fermentado, não alcoólico,
pasteurizado e homogeneizado diversos sabores Embalagem  resistente
bem vedada, com 1500 ml.  e prazo de validade  mínimo de 06  meses, a
contar  a partir da data de entrega - Marca: serra

UND

R$ 475,0050,000 9,5000187 - Suco de uva natural, extraído de frutas selecionadas - Suco de uva
natural, extraído de frutas selecionadas, embalado em embalagens de
vidro de 1,5l. Registrado e fiscalizado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento MAPA. Ingrediente: suco de uva, não alcoólico
- Marca: serra

UND

R$ 1.677,60240,000 6,9900192 - ACHOCOLATADO EM PÓ ISTANTÂNEO - ACHOCOLATADO EM
PÓ, instantâneo, ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite
em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e
PP), estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten.
Acondicionado em EMBALAGEM DE 1 KG, deve conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. - Marca: apty

KG

R$ 285,0030,000 9,5000195 - BOLACHA MEL S/ GORD TRANS - Bolacha de mel: Tipo bolachão-
caseiro  macio. Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, mel natural de
abelha, leite integral, margarina, sal amoníaco, canela em pó e cravo da
índia moído. O produto não deverá apresentar umidade excessiva, odor
desagradável, bolor sujidades. Serão rejeitadas as bolachas mal assadas,
queimadas ou com caracteres organolépticos anormais. Embalagens
acondicionadas em pacotes de polietileno de 1Kg. O pacote não poderá
apresentar mais de 2% de bolachas quebradas. Validade mínimo de 5
dias a partir da data de fabricação. Unidade peso de 50 gramas cada;
SEM GORDURA TRANS - Marca: picinini

KG

R$ 2.970,00330,000 9,0000196 - Bolacha de mel: Tipo bolachão-caseiro. macio - Bolacha de mel:
Tipo bolachão-caseiro. macio Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, mel
natural de abelha, leite integral, margarina, sal amoníaco, canela em pó e
cravo da índia moído. O produto não deverá apresentar umidade
excessiva, odor desagradável, bolor sujidades. Serão rejeitadas as
bolachas mal assadas, queimadas ou com caracteres organolépticos
anormais. Embalagens acondicionadas em pacotes de polietileno de 1Kg.

KG
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O pacote não poderá apresentar mais de 2% de bolachas quebradas.
Validade mínimo de 5 dias a partir da data de fabricação. Unidade peso
de 50 gramas cada; - Marca: picinini

R$ 325,0050,000 6,5000199 - BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN - BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN
, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE EM PÓ,
MARGARINA E SAL. CONTÉM BICARBONA TO DE AMÔNIA. NÃO
PODERÁ CONTER NENHUM INGREDIENTE QUE CONTENHA
GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES
INFORMA- ÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, INGREDIENTES,
DATA DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM COM 200G - Marca:
jasmini

UN

R$ 712,0080,000 8,9000203 - CANELA EM RAMA, embalagem de 100g. Validade mínima de 6
mese - CANELA EM RAMA, embalagem de 100g. Validade mínima de 6
meses no momento da entrega. - Marca: picinini

UND

R$ 5.400,00300,000 18,0000205 - CARNE DE 2ª SEM OSSO, FRESCA, TIPO PALETA. Proveniente
de an - CARNE DE 2ª SEM OSSO, FRESCA, TIPO PALETA. Proveniente
de animais abatidos sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os
aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir
possíveis alterações. Pode ser congelado. O produto não deverá
apresentar indícios de fermentação pútrida. Embalagem: deve estar
intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem
deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso,
data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03
meses a contar a partir da data de entrega. - Marca: prando

KG

R$ 2.500,00250,000 10,0000210 - CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, instantâneo, com boa
solubilidade, - CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, instantâneo, com boa
solubilidade, ingredientes: açúcar, cacau em pó, emulsificante lecitina de
soja e aroma artificial de baunilha.  EMBALAGEM DE 1 KG, deve conter
externamente os dados de identificação e procedência,número do lote,
data de validade, quantidade do produto e número do registro Rotulagem
Nutricional Obrigatória  Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega - Marca: apty

KG

R$ 1.398,00200,000 6,9900215 - IOGURTE SEM LACTOSE SABOR CÔCO, - IOGURTE SEM
LACTOSE, ACONDICIONADA EM SACOS DE NO MÍNIMO 900 ML COM
SABOR CÔCO, RICO EM NUTRIENTES. DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/ SIF/ DIPOA E CARIMBO DE
INSPEÇÃO - Marca: tirol

PCT

R$ 1.398,00200,000 6,9900216 - IOGURTE SEM LACTOSE SABOR PÊSSEGO - IOGURTE SEM
LACTOSE, ACONDICIONADA EM SACOS DE NO MÍNIMO 900 ML COM
SABOR PÊSSEGO, RICO EM NUTRIENTES. DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/ SIF/ DIPOA E CARIMBO DE
INSPEÇÃO - Marca: tirol

PCT

R$ 825,00250,000 3,3000228 - AMENDOIM 500 GRAMAS - AMENDOIM 500 GRAMAS, IDEAL
PARA TORRAR, FAZER PÉ DE MOLEQUE, PAÇOQUINHA. - Marca:
kanty

PCT

R$ 630,00100,000 6,3000230 - PEPINO EM CONSERVA - PEPINO EM CONSERVA, POTE COM
500 GRAMAS - Marca: alpes

UND

R$ 365.922,00Total geral:
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Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 30.224,3010.001.10.302.0033.2075.3.3.90.00.00Manutenção e implementação das atividades do CAPS.
R$ 30.000,0010.001.10.302.0047.2082.3.3.90.00.00Manutenção e implementação da Unidade de Pronto

Atendimento.
R$ 30.000,0010.001.10.302.0047.2082.3.3.90.00.00Manutenção e implementação da Unidade de Pronto

Atendimento.
R$ 30.000,0010.001.10.301.0045.2079.3.3.90.00.00Manutenção, Encargos e Atividades do Fundo de Saúde.
R$ 90.000,0014.001.08.244.0041.2091.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades do Serviço de

Acolhimento Institucional.
R$ 90.000,0014.001.08.244.0041.2091.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades do Serviço de

Acolhimento Institucional.
R$ 80.000,0014.001.08.244.0043.2100.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades dos Serviços de Proteção

Social Básica.
R$ 80.000,0014.001.08.244.0043.2100.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades dos Serviços de Proteção

Social Básica.
R$ 60.000,0014.001.08.244.0052.2102.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades  Serviços de Proteção

Social Especial de Média Complexidade.
R$ 60.000,0014.001.08.244.0052.2102.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades  Serviços de Proteção

Social Especial de Média Complexidade.
R$ 38.949,2014.001.08.244.0044.2101.3.3.90.00.00Gestão e manutenção das atividades do Cadastro Único e do

Programa Bolsa Família.
R$ 2.505,5004.001.04.122.0004.2008.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades de Apoio Administrativo

da Secretaria bem como do Conselho Tutelar
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