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Registro de Preços para Aquisição de Alimentos para uso no CAPS I, CAPS II, CAPS
AD e Residencial Terapêutico.

37/2020

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

78/2020 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 21/08/2020

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2,90 16.385,005.650,0000L63 LATVIDALeite Integral Tipo UHT.
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de
01 Litro.
Características: De vaca, branco, odor e sabor lácteo
característico e suave. Com teor de gordura de 3%.
Homogeneizado. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação, validade e registro SIF. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

6,42 1.605,00250,0000KG71 BELAAchocolatado em pó.
Apresentação: Pacote atóxico ou lata de 1Kg.
Características: Alimento de preparo instantâneo,
enriquecido com vitaminas. Sem glúten. Diluição em leite
de 8:1. Embalagens constando data de fabricação,
data de validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

11,60 4.002,00345,0000PCT72 ALTO
ALEGRE

Açúcar Refinado.
Apresentação: Pacote com 5 Kg.
Características: Especial de origem vegetal,  constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar;
aspecto sólido; cor branca; odor e sabor próprio do
produto. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

3,50 455,00130,0000KG73 BELAAmido de Milho 1kg.
Características: 100% puro de excelente qualidade, pó
branco, fino e de fácil escoamento. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

3,00 1.350,00450,0000PCT76 DIANABiscoito Salgado Tipo cream cracker.
Apresentação: Embalagem igual ou superior 400
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gramas.
Características: Composição básica: farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias permitidas. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,20 510,00425,0000CX83 APTICaldo de Galinha  em caixa C/6und.
Características: Composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal e
extrato de carne de frango. Em pó, acondicionado em
caixa com 06 unidades de 11gr cada. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

2,56 512,00200,0000CX84 BELAChá de maçã.
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

1,70 340,00200,0000CX85 BELAChá de camomila.
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

1,78 356,00200,0000CX86 BELAChá de Cidreira.
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

2,60 520,00200,0000CX87 BELAChá de Frutas.
Apresentação: Embalagem com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

1,50 1.275,00850,0000UN96 STELLA
D'ORO

Extrato de tomate.
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 340gr.
Características: Cor vermelha, cheiro próprio e sabor
próprio. Será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5%
de cloreto de sódio. Deverá conter BRIX mínimo de 18.
Em embalagens de lata ou polietileno apresentando
Lote, data de fabricação, validade do produto. e registro
SIF. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.
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1,80 288,00160,0000PCT98 DALLAFarinha de milho fina.
Apresentação: Embalagem atóxica transparente com
01Kg.
Características: Amarela, tipo fubá, de 1ª qualidade. pó
fino homogêneo, odor e sabor característico de milho,
produto 100% natural, sem glúten. Embalagens
constando data de fabricação, data de validade, número
do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

1,91 983,65515,0000PCT106 DIANAMacarrão tipo Espaguete.
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: De semolina com matérias primas sãs e
limpas.  Em embalagem intacta, bem vedada, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

2,00 1.030,00515,0000PCT107 DIANAMacarrão tipo Parafuso.
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500g.
Características:  Produzido com farinha de trigo comum e
ou sêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum
e ou sêmola/semolina de trigo durum. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem
postas na água não devem turvá-la antes da cocção.
Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Em embalagem intacta,
bem vedada, com identificação completa do produto,
data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto
com validade igual ou superior a 180 dias a contar da
data de entrega.

5,70 1.624,50285,0000UN108 SUAVITMaionese.
Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo
doypack de 1kg.
Características: Zero de gordura trans. Embalagem
hermeticamente vedada, contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias  a
contar da data de entrega.

2,38 1.142,40480,0000PCT112 SANTA FÉMistura para bolo (chocolate, coco, limão, laranja)...
Apresentação: Pacote plástico igual ou superior a 400gr.
Características: Embalagem contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

3,30 330,00100,0000PCT113 BELAOrégano granulado.
Apresentação: Em embalagem de 100gr.
Características: Orégano; em folhas secas; obtido de
especimes vegetais genuinos; grãos sãos e limpos; de
coloração verde pardacenta; com cheiro aromatico e
sabor proprio; isento de sujidades e materiais estranhos
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a sua especie; suas condicoes deverão estar de acordo
com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes
posteriores. Embalagem contendo informações sobre o
produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

5,80 1.450,00250,0000PCT118 LEOPó P/Pudim (Chocolate, Morango)...
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 1Kg.
Características: Constituído por amido ou féculas, pré-
gelatinizadas ou não, açúcar refinado, leite em pó,
espessantes e outras substâncias alimentícias, desde
que declaradas. Sem soja em sua formulação.
Apresentar umidade máxima de 4% p/p, gordura mínima
de 5% p/p e lactose mínima de 10% p/p. Embalagem
com identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

2,65 344,50130,0000PCT120 DALLAQuirera de Milho Fina.
Apresentação: Pacote com 1kg.
Características: Milho digerminado. Embalagem isenta
de sujidades ou rasgos. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

2,50 187,5075,0000PCT125 BELASagú de Mandioca.
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 500gr.
Características: Embalagem isenta de sujidades ou
rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

2,65 795,00300,0000KG129 CLARISSIM
A

Farinha de trigo, tipo 1.
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
ou de papel original de fábrica de 01Kg.
Características: Enriquecida  com ferro e  ácido fólico, 
100% pura. Embalagem isenta de sujidades ou rasgos.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

35.485,55Total Fornecedor:

COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO EIRELI

22,50 33.300,001.480,0000KG55 MACHADOAlcatra Bovina.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaços de
até 1.200kg., em embalagens atóxicas transparentes
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo
10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá
estar em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no
SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
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consumo, temperatura de estocagem,  peso líquido e
condições de armazenamento.

12,50 11.312,50905,0000KG56 MACHADOCarne Moída Acém Bovino.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagens
atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto
deverá estar em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no
SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de estocagem,  peso líquido e
condições de armazenamento.

11,60 13.746,001.185,0000KG59 MACHADOCarré Suíno.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01 a
05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Em embalagem plástica rotulado de
acordo com a legislação vigente com o nome e endereço
do abatedouro e registro no SIF; identificação completa
do produto, data de fabricação, prazo de validade e
prazo máximo de consumo. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

5,79 5.790,001.000,0000KG60 MR.
FRANGO

Coxa e Sobrecoxa de Frango com osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de
vencimento e lote. Rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro, e
registro no SIF. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega. - Referência interna
do Item: 21

12,90 4.515,00350,0000KG64 LACTOVALELinguiça Calabresa.
Apresentação: Valor em quilo, Valor em quilo, entregue
em embalagem plástica atóxica, reembalada em caixa de
papelão lacrada.
Características: Carne suína, defumada, embalagem
com identificação completa, número do registro no
SIE/SIF, data de fabricação, prazo de validade e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

10,80 7.290,00675,0000KG65 LACTOVALELinguiça Toscana.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Feita com 100% de carne de porco.
Proveniente de animais abatidos sob inspeção
veterinária. O produto deverá estar em embalagem
plástica, rotulada com o nome e endereço do
abatedouro, registro no SIF, identificação completa do
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produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega

8,00 4.640,00580,0000KG67 MR.FRANG
O

File de Peito de Frango .
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de
vencimento e lote. Produto sem qualquer tipo de
tempero, rotulado de acordo com a legislação vigente,
com o nome e endereço do abatedouro, e registro no
SIF. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

18,00 13.050,00725,0000KG68 LACTOVALEPresunto Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes de polietileno
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não
molhada; sem capa de gordura. O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével com o nome e endereço do abatedouro
e registro no SIF; identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo. Em conformidade com as recomendações
contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

22,00 15.950,00725,0000KG69 LACTOVALEQueijo Mussarela Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado e
interfolhado em folhas de polietileno, em embalagens
atóxicas transparentes de polietileno resistentes de 01 a
05Kg.
Características: Conter cheiro e sabor característicos do
produto, textura firme e sem buracos; O produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente, de
forma clara e indelével com o registro no SIF,
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. Em
conformidade  com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -
Referência interna do Item: 46

7,00 1.925,00275,0000KG70 EXCELSIORSalsicha Tipo Hot Dog.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagens
plásticas transparentes embaladas à vácuo de 01 a
05Kg.
Características: Com teores reduzidos de gordura.
Embalagem contendo o local de origem do produto,
peso, data de embalagem, data de vencimento e lote.
Produto rotulado de acordo com a legislação vigente,
com o nome e endereço do abatedouro. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
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111.518,50Total Fornecedor:

JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP

6,29 1.698,30270,0000UN1 In NaturaAbacaxi Pérola ou Havaí.
Apresentação:  Valor por unidade (cada unidade
pesando entre 1,5 a 1,8Kg.). Entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Grupo I, subgrupo colorido. In natura;
aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação. Estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca.

3,76 1.240,80330,0000UN3 In NaturaAcelga.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características:  Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos.

2,70 1.107,00410,0000UN4 In NaturaAgrião.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características:  Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes , isenta de terra, parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos.

5,16 2.605,80505,0000KG5 KleginAipim descascado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado
cortado, em sacos resistentes de 500gr. a 5Kg.
Características: Deverá estar no ponto para consumo,
firme, inteiro, livre de umidade ou defeitos externos e
internos. Embalagem plástica rotulado de acordo com a
legislação vigente contendo identificação completa do
produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias (mantido
congelado) a contar da data de entrega.

2,26 1.401,20620,0000UN6 In NaturaAlface Crespa.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características:  Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos.

17,92 2.365,44132,0000KG7 Santa FéAlho médio de Cabeça.
Apresentação: Valor em Quilo. Entregue em embalagens
de 100 a 200gr.
Características: Alho selecionado, tipo especial, classe
06. De aparência fresca e sã, deve apresentar
características do cultivar bem definidos, suficientemente
desenvolvidos, com tamanho, aroma e sabor
característicos. os bulbos devem estar inteiros, rotulados
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ou etiquetados com o peso líquido, data de
acondicionamento e validade do produto.

6,80 2.720,00400,0000KG8 In NaturaAmeixa.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

21,70 4.448,50205,0000KG10 SulitaBacon defumado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaço, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de
vencimento e lote. Produto rotulado de acordo com a
legislação vigente, com o nome e endereço do
abatedouro. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

2,73 2.730,001.000,0000KG12 In NaturaBanana Caturra.
Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura,
com 70% de maturação, sem danificações físicas e
com casca íntegra.  isenta de  substâncias  terrosas, 
sujidades,  parasitas,  larvas,  resíduos  de defensivos 
agrícolas,  odor e sabor estranho. - Referência interna do
Item: 16

3,09 976,44316,0000KG13 In NaturaBatata doce.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Especial e própria para cozimento.
Variedade Roxa. Deverá estar no ponto para consumo,
firme, inteira, livre de umidade ou defeitos externos e
internos.

3,69 4.483,351.215,0000KG14 In NaturaBatata Inglesa Lavada.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacas
resistentes de 01 a 50Kg.
Características: Especial, selecionada, grupo 1. Graúda,
pesando entre 100 e 300gr, cada batata. devem estar
fisiologicamente bem desenvolvidas, bem formadas e em
perfeito estado de conservação e manutenção;

4,35 2.849,25655,0000KG15 In NaturaBergamota.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
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Características: Tamanho médio. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

2,50 700,00280,0000KG16 In NaturaBeterraba .
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Tamanho médio, cada unidade pesando
entre 200 e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas,
em perfeito estado de conservação e manutenção.

4,85 2.255,25465,0000UN17 In NaturaBrócolis.
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo
entre 190 e 200mm de diâmetro). Entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Deverá estar fresca, sem manchas,
coloração e tamanho uniformes, isenta de terra,
parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos.

1,95 126,7565,0000PCT18 CondorCanela em Casca 20g.
Apresentação: Pacote com 20 gramas.
Características: Natural, pronto para uso, aromatizante,
versátil. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

1,91 171,9090,0000PCT19 CondorCanela em Pó 40g.
Características: Natural, pronto para uso. Não contém
glúten. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

3,14 1.648,50525,0000KG20 In NaturaCebola Branca Graúda.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos novos,
limpos e secos com até 20 Kg de conteúdo útil.
Características: Categoria extra e classe média, pesando
entre 100 e 200gr cada unidade. Produto fresco, isento
de defeitos externos e internos que prejudiquem o
consumo. Deve apresentar as características do cultivar
bem definidas, estar fisiologicamente bem desenvolvidas,
bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estar
em perfeito estado de conservação e maturação.

2,60 1.209,00465,0000MÇ21 In NaturaCebolinha Verde.
Apresentação: Maço igual ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de
parasitas. Embalados em sacos plásticos de polietileno.

2,50 1.005,00402,0000KG22 In NaturaCenoura Fresca.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Tipo Especial, classe média, pesando
entre 70 e 140gr cada unidade. Compacta, firme, de
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coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento e
conservação.

2,45 600,25245,0000MÇ23 In NaturaCheiro Verde Maço.
Apresentação: Cebolinha e Salsa misturadas. Maço igual
ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de
parasitas. Embalados em sacos plásticos de polietileno.

3,07 2.179,70710,0000UN25 In NaturaCouve.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 500gr,
embalada individualmente.
Características: Híbrido, aparência  fresca  e  sã, 
compacto, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

3,63 1.488,30410,0000UN26 In NaturaCouve-flor.
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo
entre 190 e 200mm de diâmetro). Entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características:  Cor creme, classe 6. Categoria I. Isenta
de folhas. In natura. Deverá estar fresca, sem manchas,
coloração e tamanho uniformes, isenta de terra,
parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos.

3,28 2.296,00700,0000KG30 In NaturaLaranja Pêra.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

4,05 486,00120,0000KG31 In NaturaLimão Tahiti.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

4,93 3.253,80660,0000KG32 In NaturaMaçã Gala.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
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permitidos manchas ou defeitos na casca.

4,11 1.644,00400,0000UN33 In NaturaMamão formosa.
Apresentação: Valor em unidade de entregue em caixas
de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo
útil. Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Pesando entre 1kg e 1,5kg cada
unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma,
cor e sabor típico da  espécie. Em perfeito estado de
desenvolvimento.

4,48 1.612,80360,0000KG34 In NaturaManga.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 400 gramas.
Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico
retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a
utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

28,26 6.499,80230,0000UND35 FrimesaManteiga tipo extra com sal.
Apresentação: Pote de polietileno ou acetato igual ou
superior a 500gr.
Características:  Potes com identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

26,50 1.696,0064,0000CX36 BelMarshmallow Chocolate C/50und.
Apresentação: Marca de Referência Top Bels.
Características: Ingredientes principais: açúcar, gordura
vegetal, xarope de glicose, cacau em pó, farinha de trigo,
leite desnatado em pó. Não contém glúten, produzido
com produtos selecionados rígido controle de qualidade.
Devendo estar armazenado sem exposição da luz solar e
não expor a temperatura superior a 50ºC. Cada unidade
com peso aproximado de 25 gramas, armazenado em
caixa com 50 unidades, vedada, com plástico reforçado,
sem estar amassada, rasgada ou suja. Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

4,80 1.392,00290,0000PCT37 Massa LeveMassa P/Pastel Disco Médio 500g.
Apresentação: Pacote com 500 gramas.
Características: Entregue resfriado. Validade de no
mínimo 3 meses contados da entrega.

2,05 1.096,75535,0000KG38 In NaturaMelancia.
Apresentação: Entrega por unidade, valor em quilo.
Características: Fruta in natura, fresca, compacta, firme
de coloração uniforme, aroma, cor e  sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.  Com
70%  de  maturação.

3,90 234,0060,0000UN40 AureaMolho de Mostarda Amarela.
Apresentação: Frasco plástico igual ou superior a 200ml.
Características: Embalagem hermeticamente vedada,
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contendo nome do produto, peso, data de fabricação,
data de vencimento e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

3,95 1.264,00320,0000KG41 In NaturaMoranga cabotiá.
Apresentação: Valor por quilo de entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: de primeira, uniformes, sem defeitos,
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre
de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície
externa. Peso mínimo por unidade 1,3kg.

6,20 2.790,00450,0000UN42 In NaturaMorango Bandeja.
Apresentação: Valor da bandeja, com peso mínimo de
250 gramas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não serão
permitidos manchas ou defeitos.

6,10 2.287,50375,0000UN43 DelisaboreNata.
Apresentação: Embalagem com 300g ou mais.
Características: 100% de origem animal. Gordura mínima
de 25%. Com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de
validade. Dispor do regulamento da inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

3,75 3.675,00980,0000UND44 LeveÓleo de soja.
Apresentação: Embalagem 900 ml.
Características: 100% refinado natural. O pruduto devera
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor peculiares e
deverá estar isento de ranço e outras características
indesejáveis. Como óleo refinado deverá apresentar teor
máximo de acidez de 0,3% p/p. Embalagem em frasco
ou garrafa PET contendo informações do produto, marca
do fabricante, data da fabricação e validade. O produto
deverá ser entregue com no mínimo 120 dias até a sua
validade.

5,30 1.537,00290,0000KG45 In NaturaPêssego.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

3,47 294,9585,0000UND46 CondorPimenta do Reino Preta Moída.
Apresentação: Pacote com 100g. Não contém Glúten.

5,08 1.498,60295,0000KG47 In NaturaPimentão Verde.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
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material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Cada unidade pesando de 100 a 300gr.
Estar em perfeito estado de conservação e manutenção.

9,47 2.841,00300,0000KG48 In NaturaPinhão Debulhado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos
resistentes de 01 a 20Kg.
Características: In natura; aroma e cor próprios do
produto. Apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. Embalado
apenas com pinhões maduros, sem pinhões falhados,
ainda na pinha ou colhidos em safras anteriores ao ano
de vigência deste pregão. Embalagem contendo data de
colheita do pinhão.

3,14 1.020,50325,0000KG49 In NaturaPonkan.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Tangerina ponkan in natura; aroma e cor
da espécie e variedade, apresentar grau máximo de
maturação. Estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades. Não serão permitidos manchas ou defeitos na
casca.

6,30 1.260,00200,0000PCT50 VigorQueijo Parmesão Ralado.
Apresentação: Embalagens atóxicas transparentes de
polietileno igual ou superior a 100gr.
Características: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente, de forma clara e indelével com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. Em
conformidade  com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

3,51 1.368,90390,0000UN51 In NaturaRepolho Verde Liso.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 900gr,
embalada individualmente.
Características: híbrido, aparência  fresca  e  sã, 
compacto, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

3,30 1.485,00450,0000UN52 In NaturaRúcula Maço.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características:  Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos.

4,45 4.984,001.120,0000KG53 In NaturaTomate Nacional Extra.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
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material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas. .
Características: Classe extra, Cada unidade pesando de
100 a 300gr.  homogeneidade de cor, calibre, formato e
qualidade.  As tolerâncias deverão estar de acordo com
Portaria MAARA (Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária) nº 553, de 30 de agosto de 1995.  Apresentar-se
em início de maturação. sem danificações físicas, casca
íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos da
espécie. Livre de resíduos de fertilizantes e sujidades,
parasitas ou larvas.

7,10 2.414,00340,0000KG54 In NaturaUva Niágara.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Não serão permitidos
manchas ou defeitos na casca.

8,80 6.160,00700,0000KG58 MorganaCoxinha da Asa de Frango Congelado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de
vencimento e lote. Rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro, e
registro no SIF. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

9,40 7.050,00750,0000KG61 TJFilé de frango tipo sassami sem osso e sem pele.
Características: Manipulado em condições higiênicas
sanitárias, provenientes de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo ser congelada e estar
acondicionada em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, transparentes em pacotes de 1Kg. deve
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração. Deverá estar congelado e transportado em
veículo com temperatura de ¿ 8ºC ou inferior,
assegurando que o produto se mantenha congelado
durante o transporte. Embalagem: o produto deverá estar
embalado a , em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, transparentes em pacotes de 1Kg.
Reembalada em caixa de papelão lacrada. Rótulo: o
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente, de forma clara e indelével: nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no
SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação, peso líquido e condições de
armazenamento. Transporte: veículo em carroceria
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fechada e isotérmico. Os entregadores deverão estar
adequadamente uniformizados. Amostra: a empresa
deverá apresentar 01 amostra na embalagem original do
produto, devidamente identificada, correspondente ao
produto entregue, em 2 (dois) dias após o processo.

29,50 14.750,00500,0000KG62 DUGONGOFilé de Peixe Merluza.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg. In
natura.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de
vencimento e lote. Rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro, e
registro no SIF. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

14,02 1.191,7085,0000PCT75 AGITUSBatata Palha.
Apresentação: Pacote plástico de 1kg.
Características: Em embalagens constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto
e registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,35 607,50450,0000PCT77 VISCONTIBiscoito Recheado (chocolate, morango, baunilha)...
Apresentação: Embalagem igual ou superior 200
gramas.
Características: Composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras
substâncias permitidas. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,30 780,00600,0000PCT79 VISCONTIBiscoito Tipo Wafer (chocolate, morango, baunilha)...
Apresentação: Embalagem igual ou superior 140
gramas.
Características: Composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras
substâncias permitidas. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade e
quantidade do produto.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

26,90 2.959,00110,0000PCT80 AMOR
CARIOCA

Pacote Bombom C/Recheio Cremoso.
Apresentação: Pacote contendo 1kg. A embalagem
primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a
secundária com plástico resistente e atóxico.
Características: Bombom com recheio cremoso, com
camada crocante de wafer, coberto com chocolate ao
leite, peso de aproximadamente 21,5g cada, contendo
como ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal,
farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico,
massa de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó,
farinha de soja integral, amendoim, leite em pó integral,
sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte e
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emulsificantes. Validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

1,20 510,00425,0000CX82 APTICaldo de Carne em caixa C/6und.
Características: Composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal e
extrato de carne bovina. Em pó, acondicionado em caixa
com 06 unidades de 11gr cada. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

15,60 499,2032,0000PCT89 MAVALEIROChocolate Granulado 1kg.
Características: Embalagem contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

21,90 1.314,0060,0000CX91 NBONNDoce de Abóbora Coração C/50und.
Características: Docinho, formato de coração, com polpa
natural de abóbora, xarope de glicose e sal, corante
natural de urucum, embalado por unidade com peso
aproximado de 32 gramas. Validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega.

22,86 1.257,3055,0000CX92 NBONNDoce de Goma em Barra Duas Cores C/50und.
Características: Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

24,28 1.699,6070,0000PCT94 OLIVEIRADoce de Leite Sachê 30g c/50und.
Apresentação: Embalado por unidade com peso
aproximado de 30 gramas.
Características: Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

5,10 3.060,00600,0000KG101 RIO BELOFeijão preto.
Apresentação: Embalagem com 1 Kg
Características: Tipo 1;  novo; constituído de grãos
inteiros e sãos; com teor de umidade máxima de 14%.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

1,88 573,40305,0000PCT110 SUPER10Milho para pipoca.
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.
Características: Grãos selecionados, tipo exportação.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

16,57 1.259,3276,0000PT114 AMENDOPA
M

Paçoca de Amendoim em Tablete.
Apresentação: Pote de 01 kg, com 50 Unidades,
embalados individualmente.
Características: Composto de açúcar cristal, amendoim
torrado sem pele, sal refinado. Validade de no mínimo 3
meses contados da entrega.

26,75 1.899,2571,0000PCT115 CARJÓPé de Moleque.
Apresentação: Embalagem c/ 50 unidades, embrulhados
individualmente, cada um contendo no mínimo 20
gramas.
Características: Doce de amendoim tipo Pé De Moleque.
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Ingredientes:
Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de
milho, sal e conservante sorbato de potássio. Não
contém glúten. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

6,87 405,3359,0000PCT117 RICLANPirulito Bola Sortido Colorido.
Apresentação: Palito de plástico, pacote c/ 50 unidades.

4,00 32.000,008.000,0000UN119 QUALIMAXSuco em pó para refresco (morango, uva, laranja,
abacaxi)...
Apresentação: Pacote igual ou superior a 01kg.
Características: Com vitaminas e ferro. Faz de 9 a 10
litros. Pacotes devidamente lacrados. Em embalagem
intacta com identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

1,90 199,50105,0000PCT128 SINHACanjica de Milho Amarela 500g.
Apresentação: Embalagem atóxica transparente com
500g.
Características: Grãos homogêneos, odor e sabor
característico de milho, produto 100% natural, sem
glúten. Embalagens constando data de fabricação,
data de validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

167.117,43Total Fornecedor:

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA

2,70 1.485,00550,0000UND105 LUIS
ALVENSE

Doce de Frutas.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção,  com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1.485,00Total Fornecedor:

NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

14,50 7.975,00550,0000PCT9 MoendaArroz Parboilizado - 5kg..
Características: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos
inteiros; aspecto sólido; Com umidade permitida em lei.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

6,40 512,0080,0000PCT11 ProdasaBalas Macias 600g (Morango, Uva, Laranja)...
Apresentação: Pacote com 100 unidades.
Características: Produto preparado a base de açúcares
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fundidos e adicionado de substâncias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas; a principal
característica do produto é o de apresentar-se macio,
submetido a massamento mecânico até obtenção da
consistência desejada. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

4,90 857,50175,0000PCT28 MatutoFécula de Mandioca (Polvilho azedo).
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 01Kg.
Características: Tipo I. Embalagem isenta de sujidades
ou rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

21,90 32.412,001.480,0000KG57 ROSACoxão Mole Bovino - Bife.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em bifes sem
capa, em embalagens atóxicas transparentes resistentes
de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente da espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto
deverá estar em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no
SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de estocagem,  peso líquido e
condições de armazenamento.

4,90 3.675,00750,0000DZ66 CARMINATIOvos de Galinha.
Apresentação: Embalagem tipo polpa c/ 12 unidades.
Características: Ovos selecionados, nº 02, com selo de
procedência. O produto deverá ser entregue com no
mínimo 20 dias até a sua validade.

5,70 5.415,00950,0000PCT81 ODEBRECH
T

Café em pó forte.
Apresentação: Pacote com 500 gramas
Características: Homogêneo, torrado e moido. O produto
deverá apresentar selo de pureza ABIC ou deverá ser
apresentado na entrega do produto: laudo de análise
sensorial expedido por laboratório credenciado por
Secretaria Estadual de Agricultura.; Embalado á vácuo,
com no maximo 20% em peso de grãos com defeito,
pretos, verdes ou ardidos e ausente de grãos
fermentados, gosto predominante de café arábico.
Acidez baixa a moderada.  Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

11,00 1.210,00110,0000PCT88 NUTRISCChocolate em Pó Solúvel 50% Cacau.
Apresentação: Embalagem plástica com 1kg.
Características:  Ingredientes: cacau (50%) e açúcar.
Não deve conter glúten, lactose e corante artificial.
Embalagem contendo nome do produto, peso, data de
fabricação, data de vencimento e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
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2,80 336,00120,0000PCT97 MONCILFarinha de mandioca 1kg.
Apresentação: Embalagem com 1 Kg
Características: Torrada, seca, fina tipo 01. Fabricada  a
partir de matérias primas limpas. Embalagem intacta
contendo informações do produto, marca do fabricante,
data da fabricação e validade. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,65 297,00180,0000UN102 TRIZANTEFermento em pó químico.
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.
Características: Pó fino de coloração branca com odor
característico. Na embalagem deverá constar data de
fabricação, data de validade e número do lote do
produto; deverá conter amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,08 529,20490,0000UN103 APTIGelatina em Pó 85g (Morango, Uva)...
Apresentação: Embalagem com 85g.
Características: Polpas de frutas e corantes naturais.
Rica em Vitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.

3,40 1.530,00450,0000UND109 COAMOMargarina com sal .
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.
Características: Produto refrigerado, produzido à partir de
óleos vegetais, líquidos e hidrogenados, com sal, lecitina
de soja, ácido lático, sorbato de potássio e benzoato de
sódio, ácido cítrico e BHT, sem adição de água, com
75% a 80% de lipídios, vitaminada e cremosa.
Embalagem de Polietileno constando data de fabricação,
data de validade e número do lote e registro no Ministério
da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

26,00 2.184,0084,0000FRD116 FITOSFardo Pipoca Doce c/40und de 20g.
Apresentação: Fardo com 50 pacotinhos de 20g cada.
Características: Ingredientes: canjicão, açúcar, água e
glucose de milho, não contém glúten, informações
nutricionais: porção 20 gramas: 1 pacote valor calórico:
78kcal/328kj (4%vd*), carboidratos: 18g (6%vd*),
proteínas: 0,9g (1%vd*), gorduras totais 0g (0%vd*),
gorduras saturadas 0g (0%vd*), gorduras trans 0g
(**%vd*), fibra alimentar 0,6g (2%vd*), sódio 8mg
(0%vd*). Validade de 6 meses a contar da data de

56.932,70Total Fornecedor:

SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

2,60 1.157,00445,0000UN27 Terra VivaCreme de leite Pasteurizado.
Apresentação: Embalagem 300 gramas.
Características: 100% de origem animal. Gordura mínima
de 25%. Com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de
validade. Dispor do regulamento da inspeção industrial e
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sanitária de produtos de origem animal. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

6,70 502,5075,0000UN29 HEMMERKetchup.
Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo
doypack de 1kg.
Características: Embalagem hermeticamente vedada,
contendo nome do produto, peso, data de fabricação,
data de vencimento e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias  a contar da data de entrega.

12,10 1.512,50125,0000CX74 DORIBala de Goma Sabor de Frutas.
Apresentação: Caixa 960gr c/ 30 tubos de 32 gramas
cada. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

2,05 594,50290,0000PCT90 COCONUTCoco Ralado 100g.
Características: Elaborado com endosperma procedente
de frutos sãos e maduros. Aspecto fragmentos soltos, cor
branca, cheiro e sabor próprios, umidade máxima 4%.
Não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

7,30 1.912,60262,0000PT93 AUREADoce de Leite.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 900gr.
Características: Em pasta, com ingredientes mínimos:
Leite pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, farinha de
trigo, leite em pó, sal, essência de leite condensado e
conservante ácido sórbico. Sem glúten. Potes com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

1,85 1.387,50750,0000LATA95 BONAREErvilha em lata.
Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.
Características: Em conserva. Em embalagens de lata
com verniz sanitário,  intactas, constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto
e registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

3,50 560,00160,0000PCT99 ROMARIZFarinha de Rosca.
Apresentação: Embalagem de 500gr.
Características: Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

3,25 1.137,50350,0000UN104 PIRACANJU
BA

Leite condensado.
Apresentação: Embalagem cartonada (tipo TetraPak) ou
lata de folha de flandres igual ou superior a 395gr.
Características: Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
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2,04 1.173,00575,0000LATA111 BONAREMilho verde em conserva.
Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.
Características: Em embalagens de lata com verniz
sanitário, não apresentando amassados ou perfurações,
constando data de fabricação, data de validade, número
do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

3,40 680,00200,0000UND121 TIO SANRefrigerante sabor Cola.
Apresentação: Valor por pet 2 litros. Entregue em fardos
plásticos de 6 a 8  unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante caramelo IV,
acidulante INS 338 e aroma natural. Lata intacta, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

2,70 540,00200,0000UND122 TIO SANRefrigerante sabor Guaraná.
Apresentação: Valor por pet 2 litros. Entregue em fardos
plásticos de 6 a 8  unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico,
conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante caramelo IV. Não contém glúten.
Lata intacta, com identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

2,90 580,00200,0000UND123 TIO SANRefrigerante sabor Laranja.
Apresentação: Valor por pet 2 litros. Entregue em fardos
plásticos de 6 a 8  unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e
conservador benzoato de sódio. Lata intacta, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

2,90 580,00200,0000UND124 TIO SANRefrigerante sabor Limão.
Apresentação: Valor por pet 2 litros. Entregue em fardos
plásticos de 6 a 8  unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e
conservador benzoato de sódio. Lata intacta, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

0,95 232,75245,0000PCT126 ZIZOSal refinado.
Apresentação: Embalagem com 1kg.
Características:  Iodado, com granulação uniforme e
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo de
10mg e máximo de 15mg  por quilo. Sem temperos
extras. Embalagem de poliestileno transparente
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contendo informações sobre o produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade.  Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

1,45 261,00180,0000UND127 HEINIGVinagre de Álcool .
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 750 ml.
Características: Fermentado acético de álcool e água,
conservante metabissulfito de sódio. Acidez volátil 4,0%.
Acondicionado em garrafas plásticas transparentes
contendo informações sobre o produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade.  Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

12.810,85Total Fornecedor:
385.350,03Total geral:
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