
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

 

 

Processo Administrativo nº:  0001/2023 - PR 

Pregão Presencial nº: 0001/2023 - PR  

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pela Pregoeira designada através do Decreto nº 2356, bem como o parecer 

favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e 

no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, 

tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM 

FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 

DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JACY FALCHETTI E DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA FABIANA NUNES 

POSSATO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COM JULGAMENTO POR LOTES, 

CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS., 

nestes termos: 

 

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:  

 

 3163 - SUPERMERCADO SANTA JULIANA EIRELI (08.652.909/0001-36) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

3 22 

35774 - Açúcar 

cristal especial. 

Características 

técnicas: de primeira 

qualidade, constituído 

KG UNIÃO 160 21,84552 3.495,28 



fundamentalmente por 

sacarose de cana-de-

açúcar, sólido com 

cristais bem definidos, 

cor branca. 

Embalagem: intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 1 kg, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Prazo de 

validade: mínimo de 

10 meses. Data de 

fabricação: máx. 30 

dias. 

3 23 

31215 - Açúcar de 

Baunilha. 

Características: cor e 

aroma próprios. 

Embalagem de 100g, 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Un Apti 25 6,48867 162,22 

3 24 

31216 - Açúcar 

Mascavo. 

De primeira 

qualidade, embalagem 

de 500 g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Un 
Big 

Zitos 
70 8,48826 594,18 

3 25 

31217 - Açúcar 

Refinado. 

Característica 

técnicas: produto 

processado da cana-

de-açúcar com 

moagem refinada. 

Não deve apresentar 

sujidade, Unidade, 

bolor, rendimento 

insatisfatório, 

coloração e misturas e 

peso insatisfatório. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 5 kg, em 

Un 
DA 

BARRA 
100 20,40581 2.040,58 



polietileno leitoso ou 

transparente, atóxica, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Prazo de 

validade: mínimo de 

10 meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. 

3 26 

31218 - Amendoim 

Branco. 

Grupo descascado, 

subgrupo selecionado, 

classe médio, tipo I. 

Acondicionado em 

pacote plástico de 500 

gramas, contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade. 

KG 
Big 

Zitos 
25 6,48867 162,22 

3 27 

31219 - Amido de 

Milho. 

Produto amiláceo, 

extraído do milho. 

Não poderá apresentar 

Unidade, fermentação 

ou ranço. Não deverá 

apresentar resíduos ou 

impurezas, bolor ou 

cheiro não 

característico. 

Embalagem: deve 

estar intacta, vedada, 

acondicionada em 

sacos plásticos 

reforçados ou caixas, 

com peso liquido de 

até 1 kg contendo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. Prazo de 

KG Apti 50 10,82778 541,39 



validade: mínimo de 6 

meses. 

3 28 

31220 - Arroz 

Integral.  

Características 

técnicas: subgrupo 

parboilizado integral, 

classe: longo fino, 

tipo 1. O produto não 

deverá apresentar 

grãos disformes, 

percentuais de 

impurezas acima de 

5% (grãos queimados, 

pedras, carunchos), 

cheiro forte, intenso e 

não característico. 

Embalagem: deve 

estar acondicionado 

em sacos plásticos de 

1 kg, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

(seis) meses a partir 

da data de entrega. 

KG 
KIARR

OZ 
80 3,98918 319,13 

3 29 

35775 - Arroz 

parboilizado Tipo I. 

Características 

técnicas: grupo 

beneficiado, subgrupo 

parboilizado polido, 

classe: longo fino, 

Tipo I. O produto não 

deve apresentar grãos 

disformes, percentual 

de impurezas acima 

de 5% (grãos 

queimados, pedras, 

cascas e carunchos), 

cheiro forte, intenso e 

não característico. 

Com rendimentos 

após o cozimento de 

no mínimo 2,5 vezes a 

mais do peso antes da 

KG Bonitão 220 20,9257 4.603,65 



cocção, devendo 

também apresentar 

coloração branca, 

grãos íntegros e soltos 

após o cozimento. 

Embalagem de 1 kg 

de polietileno 

transparente resistente 

e intacto, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Prazo de validade: 

mínimo de 6  meses. 

3 30 

31222 - Aveia em 

Flocos Finos.  

Rica em fibras e 

proteínas. Prazo de 

validade mínimo de 6 

meses. Embalagem 

de, aproximadamente, 

250g, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Un 
Big 

Zitos 
80 7,75841 620,67 

3 31 

31223 - Biscoito 

Cream Cracker com 

Gergelim.  

O produto deve 

apresentar-se íntegro, 

com sabor e odor 

agradáveis. 

Ingredientes: farinha 

de trigo enriquecida 

com ferro e ácido 

fólico (vitamina B9). 

A embalagem deve 

conter 

aproximadamente 400 

g, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Validade de12 meses 

a partir da data de 

entrega do produto. 

Un Parati 90 9,97795 898,02 

3 32 

31224 - Biscoito 

Doce, Sem Recheio, 

Tipo Laminado de 

Maisena, sem 

Un 
KODIL

AR 
50 13,97713 698,86 



lactose.  

Não podendo 

apresentar biscoitos 

quebradiços em 

excesso. Sem lactose. 

Embalagem de 400 g, 

de polietileno, 

impermeáveis e 

lacrados, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador.  

Com prazo de 

validade de 8 meses. 

3 33 

31225 - Biscoito 

Doce, Sem Recheio, 

Tipo Maria Integral, 

Com Açúcar 

Mascavo e Sem 

Lactose. 

Características: o 

produto deve 

apresentar-se íntegro, 

com sabor e odor 

agradável. 

Embalagem em 

polietileno 

transparente, 

revestindo até 400 g 

do produto, 

acondicionadas em 

caixas de papelão. 

Prazo de validade: 12 

meses; data de 

fabricação: máximo 

30 dias. 

Un 
KODIL

AR 
60 14,98692 899,22 

3 34 

31226 - Biscoito 

Doce, Sem Recheio, 

Tipo Rosquinha de 

Chocolate.  

Características: o 

produto deve 

apresentar-se íntegro, 

com sabor e odor 

agradável. Não deverá 

conter leite na sua 

composição. 

Embalagem com 

Un Ninfa 220 5,8488 1.286,74 



aproximadamente 

330g, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Com prazo de 

validade de 8 meses. 

3 35 

31227 - Biscoito 

Doce, Sem Recheio, 

Tipo Rosquinha de 

Leite.  

Características: o 

produto deve 

apresentar-se íntegro, 

com sabor e odor 

agradável. Sem 

lactose. Embalagem 

com 330g 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador.  Com 

prazo de validade de 8 

meses. 

Un Ninfa 170 5,8488 994,30 

3 36 

31228 - Biscoito 

Maria Sem Glúten. 

Biscoito sem glúten e 

sem lactose, sem 

conservantes, 

corantes, gordura 

hidrogenada e 

aromatizantes 

artificiais. 

Embalagem de 125 g. 

Un 
KODIL

AR 
12 11,97754 143,73 

3 37 

31229 - Biscoito 

Salgado, Tipo Água 

e Sal. 

Textura crocante, 

deverá estar em 

perfeito estado de 

conservação, inteiros. 

Embalagem de 

aproximadamente 

700g a 800 g, de 

polietileno 

transparente, 

impermeáveis e 

lacrados devidamente 

rotulada conforme 

Un Ninfa 120 7,40848 889,02 



órgão fiscalizador. 

Validade de 12 meses 

a partir da data de 

entrega do produto. 

3 38 

31230 - Biscoito Sem 

Glúten Crakers.   

Biscoito salgado sem 

glúten e sem lactose, 

sem conservantes, 

corantes e 

aromatizantes 

artificiais. 

Embalagem de 210 g 

Un 
KODIL

AR 
7 21,51558 150,61 

3 39 

31231 - Bolacha de 

Mel, Sem Cobertura.  

Deverá ser fabricada a 

partir de matérias 

primas sã e limpas, 

devendo estar em 

perfeito estado de 

conservação. Serão 

rejeitadas as bolachas 

mal cozidas, 

queimadas, de 

caracteres 

organolépticos 

anormais. Embalagem 

plástica estéril, 

contendo até 1 kg do 

produto. Na etiqueta 

deve conter: 

fabricante, data de 

fabricação, data de 

validade, peso e 

informação 

nutricional. Data de 

fabricação: máximo 

30 dias 

KG Girassol 160 19,476 3.116,16 

3 40 

31232 - Canjica de 

Milho Branca.  

Características: tipo 1, 

classe branca, 

subgrupo 

despeliculada, de 

acordo com a Portaria 

nº 109, de 

24/02/1989. O 

Un Juréia 90 6,71862 604,68 



produto deve ser 

proveniente de 

matérias primas sãs, 

limpas, isentas de 

matérias terrosas, 

parasitos e de detritos 

animais ou vegetais. 

Cor branca, odor e 

sabor próprios. 

Embalagem primária: 

em sacos de 

polietileno 

transparente, 

contendo 500 g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Data de 

fabricação: o produto 

deve ter sido 

fabricado no máximo 

de 30 dias antes da 

data de entrega. Prazo 

de validade: mínimo 

de 6 meses a partir da 

data da entrega. 

3 41 

31233 - Canjiquinha 

de Milho (Quirera). 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionadas em 

pacotes de polietileno 

transparente bem 

vedado, embalagem 

de 500 g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Data de 

fabricação: 30 dias. 

Prazo de validade: 

mínimo 4 meses. 

Un Juréia 250 4,69904 1.174,76 

3 42 

31236 - Ervilha 

Verde Congelada 

Características: sabor, 

aroma e textura 

próprios, 100% 

natural. Congelado a -

18ºC. Embalagem de 

Un Copacol 100 12,47744 1.247,74 



polietileno contendo 

350g e as seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

3 43 

31237 - Farelo de 

Aveia.  

O produto não deve 

apresentar sujidades, 

Unidade ou bolor. A 

embalagem deve estar 

intacta, bem vedada. 

Embalagem plástica 

contendo 200 g do 

produto. Data de 

fabricação: o produto 

deve ter sido 

fabricado no máximo 

de 30 dias antes da 

data de entrega. Prazo 

de validade: mínimo 

de 6 meses a partir da 

data da entrega. 

Un Apti 20 7,61844 152,37 

3 44 

31238 - Farinha de 

Arroz.  

Farinha de arroz sem 

glúten, para pães e 

bolos, cor branca. 

Embalagem deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 1 Kg, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Prazo de 

fabricação: máximo 

30 dias. 

KG 
RAMPI

NELLI 
10 4,98898 49,89 

3 45 

31239 - Farinha de 

Mandioca Torrada.  

De primeira 

qualidade, fina, sem 

glúten. Embalagem de 

1 kg, devidamente 

rotulada conforme 

KG Pinduca 12 7,94837 95,38 



órgão fiscalizador. 

3 46 

31240 - Farinha de 

Milho Amarela.  

Deve ser bem fina. 

Não deverá apresentar 

resíduos de 

impurezas, bolor ou 

cheiro não 

característico. 

Embalagem deve 

estar intacta, 

acondicionadas em 

pacotes de polietileno 

transparente bem 

vedado, embalagem 

de 1 kg, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Prazo de validade: 

mínimo de 4 meses. 

Data de fabricação: 30 

dias Deve apresentar 

registro no Ministério 

da Saúde. 

KG 
Libardo

ni 
240 7,66843 1.840,42 

3 47 

31241 - Farinha Sem 

Glúten.  

Ideal para o preparo 

de bolos, pães, cremes 

e empanados sem 

glúten. Sem glúten, 

sem lactose, sem 

açúcar e sem ovos. 

Próprio para celíacos 

e pessoas sensíveis ao 

glúten. Embalagem de 

500 g. 

Un Urbano 10 9,98795 99,88 

3 48 

35776 - Farinha de 

trigo especial 

tradicional. 

Farinha de trigo tipo 

1, 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.  Não 

KG Specht 80 23,19524 1.855,62 



deverá apresentar 

resíduos, bolor ou 

cheiro não 

característico. 

Embalagem deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 1 Kg, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Deve 

apresentar rotulagem 

com registro no 

Ministério da Saúde. 

Prazo de fabricação: 

máximo 30 dias. 

3 49 

31243 - Farinha de 

Trigo Integral. 

Não poderá estar 

úmida, fermentada, 

nem rançosa, mistura 

com outras farinhas, 

formação de grUnos 

(Unidade), resíduos 

ou impurezas, nem 

rendimento 

insatisfatório. 

Especificidade de uso: 

preparo de pães 

caseiros diversos, 

bolos e biscoitos. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de papel, bem 

vedada, contendo 1 

kg. Prazo de 

Validade: mínimo de 

4 meses. Data de 

Fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

KG Realta 30 4,98898 149,67 



informações 

nutricionais. 

3 50 

31244 - Fécula de 

Batata. 

Para o preparo de 

pratos doces e 

salgados, não deve 

conter glúten. 

Embalagem deve 

estar intacta, conter 

200 g, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Prazo de fabricação: 

máximo 30 dias. 

Un VITAO 12 6,98857 83,86 

3 51 

31245 - Fermento 

Biológico Seco 

Instantâneo. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes resistentes à 

vácuo de 125g. Prazo 

de validade: mínimo 

de 8 meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Un 
PAKM

AYA 
16 8,98816 143,81 

3 52 

31246 - Fermento 

Químico em Pó.  

Aspecto de pó fino, 

cor branca. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

potes de 250 g. Prazo 

de Validade: mínimo 

de 8 meses. Data de 

Fabricação: máximo 

Un Royal 55 10,83778 596,08 



de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

3 53 

31247 - Granola 

Tradicional.  

Composta de cereais 

como: aveia, trigo, 

centeio, cevada, 

amaranto, quinoa ou 

um mix destes 

ingredientes; grãos 

como: castanhas (do 

pará, nozes, amêndoa, 

avelã, etc), semente 

de linhaça, girassol, 

gergelim, ou um mix 

destes ingredientes; 

frutas secas ou 

liofilizadas ou 

desidratadas; açúcar e 

gordura, o açúcar 

pode ser na forma de: 

mel, melado de cana, 

açúcar (cristal ou 

mascavo ou 

demerara) e a gordura 

normalmente é na 

forma de óleo. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

KG Naturale 40 23,23523 929,41 

3 54 

31248 - Lentilha.  

Classe graúda, tipo 1, 

conforme a Portaria 

Un Kisabor 140 15,15689 2.121,96 



n° 65, de 16/02/93. O 

produto deverá estar 

em bom estado de 

conservação, isento de 

processos de 

fermentação, mofo, 

odor estranho e 

substâncias nocivas à 

saúde. Deve possuir 

registro no Ministério 

da Agricultura. Cor, 

odor e sabor próprios. 

Embalagem deve ser 

limpa, resistente e 

estar intacta, em bom 

estado de conservação 

e higiene. 

Acondicionada em 

pacotes de polietileno 

incolor e transparente, 

bem vedados, 

contento 500 g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. Prazo de 

fabricação: máx. 30 

dias. 

3 55 

31249 - Macarrão 

Com Ovos Tipo 

Cabelinho de Anjo.  

Características 

técnicas: macarrão 

tipo cabelinho de 

anjo, com ovos. Não 

deverá apresentar 

sujidade, bolor, 

manchas, fragilidade à 

pressão dos dedos. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

embalagem de 

polietileno bem 

vedado, de 500g. Pós-

cocção a massa não 

poderá apresentar 

textura ou 

consistência de 

Un GALO 170 7,01856 1.193,16 



empapamento. Prazo 

de Validade: mínimo 

de 5 meses. Data de 

Fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

3 56 

31250 - Macarrão 

Com Ovos Tipo 

Caracol.  

Não deverá apresentar 

sujidade, bolor, 

manchas, fragilidade à 

pressão dos dedos. A 

embalagem deve ser 

atóxica, estar intacta, 

de polietileno bem 

vedado, de até 1 kg. 

Prazo de validade: 

mínimo de 5 meses. 

Data de fabricação: 

máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

KG Ninfa 40 9,96795 398,72 

3 57 

31251 - Macarrão de 

Arroz, Com Ovos, 

Isento de Glúten.  

Macarrão de arroz 

com ovos, corte 

parafuso 500g. Sem 

glúten – sem lactose. 

O produto deverá 

estar em 

Un Urbano 10 8,47826 84,78 



conformidade com as 

leis especificas 

vigentes. Validade 

mínima de 6 meses a 

partir da data de 

entrega. 

3 58 

31252 - Macarrão 

Com Ovos Tipo 

Parafuso.  

Características 

técnicas: macarrão 

tipo parafuso, massa 

de sêmola com ovos 

fortificada com ferro e 

ácido fólico. Não 

deverá apresentar 

sujidade, bolor, 

manchas, fragilidade à 

pressão dos dedos. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

embalagem de 

polietileno bem 

vedado, de até 1 kg. 

Prazo de validade: 

mínimo de 5 meses. 

Data de fabricação: 

máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

KG Ninfa 210 7,10854 1.492,79 

3 59 

37184 - Macarrão 

penne com vegetais 

tricolor.  

Com sêmola de trigo 

enriquecida com 

ferro, acido ffólico, 

corantes naturais, 

urucum e cúrcuma 

ovos pasteurizados, 

Un Ninfa 100 6,72862 672,86 



embalagem íntegra de 

500g validade mínio 6 

meses. 

3 60 

31254 - Milho Verde 

Congelado.  

Características: sabor, 

aroma e textura 

próprios, 100% 

natural. Congelado a -

18ºC. Embalagem de 

polietileno contendo 

350 g e as seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Un Copacol 130 10,97775 1.427,11 

3 61 

31257 - Mistura 

Para Bolo Sem 

Lactose e Sem 

Glúten.  

Vários sabores, deve 

ser elaborado com 

ingredientes que não 

contenham lactose, 

proteína do leite e 

nem glúten, ideal para 

o consumo por 

celíacos, intolerantes 

à lactose e por 

alérgicos à proteína 

do leite. Na 

embalagem deve 

constar todos os 

dizeres obrigatórios. 

Pacote com 300g. 

Un 
LOWÇ

UCAR 
10 14,54701 145,47 

3 62 

31258 - Óleo de Soja 

Refinado.  

Características 

Técnicas: óleo de soja 

refinado, 100% 

natural. Não deve 

apresentar embalagem 

frágil, mistura de 

outros óleos, cheiro 

forte e intenso, 

Un Coamo 380 10,50784 3.992,98 



volume insatisfatório. 

Embalagem: de 900 

ml, não apresentar 

amassamento, 

vazamento e 

abaulamento. Prazo 

de validade: mínimo 

de 10 meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

3 63 

31259 - Polvilho 

Doce.  

Produto amiláceo 

extraído da mandioca 

(manihot utilíssima), 

acondicionado em 

embalagem plástica 

resistente e atóxica de 

500 g, com 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação e validade. 

Un Prata 70 8,41827 589,28 

3 64 

31260 - Polvilho 

Azedo. 

Fabricado a partir de 

matérias primas sãs e 

limpas. Pacote de 

polietileno atóxico, 

resistente, contendo 

peso líquido de 500 g, 

devidamente rotulado 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Un Prata 70 10,01794 701,26 

3 65 

31261 - Sagu. 

Grupo tapioca, tipo 1, 

classe pérola, tipo I. 

Produto amiláceo 

Un Prata 100 7,89838 789,84 



derivado da raiz de 

mandioca sob forma 

de grânulos esféricos. 

Características 

sensoriais 

(organolépticas): cor 

branca, aspecto, odor 

e sabor próprios. 

Embalagem: pacotes 

de polietileno 

contendo 500 g do 

produto, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

3 66 

31253 - Milho de 

Pipoca.  

Características: grupo 

duro, classe amarelo, 

tipo 1. Embalagem: 

pacotes de plástico 

atóxico, contendo 500 

g do produto. Livre de 

sujidades e 

contaminantes, 

insetos e fungos. 

Rótulo com dados de 

indicação do 

fabricante, produto, 

peso, data de 

fabricação e validade 

e demais 

especificações 

exigidas na legislação 

vigente. Registro no 

órgão competente. 

Un Carol 100 6,09875 609,88 

3 112 

37183 - Biscoito 

Doce, Sem Recheio, 

Tipo Laminado de 

Maisena.  

Não podendo 

apresentar biscoitos 

quebradiços em 

excesso. Embalagem 

de 400 g, de 

polietileno, 

impermeáveis e 

lacrados, devidamente 

Un Ninfa 230 7,51846 1.729,25 



rotulada conforme 

órgão fiscalizador.  

Com prazo de 

validade de 8 meses. 

3 117 

38169 - Cereal 

Matinal de Milho 

sem açúcar 

Alimento a base de 

milho em flocos, não 

deverá apresentar 

açúcares e 

adulcorantes 

adicionados. Deverá 

apresentar aspecto, 

sabor e cheiro 

característico, livre de 

sujidades e 

substâncias nocivas. 

Não deverá conter 

glúten em sua 

composição. Prazo de 

validade mínimo de 6 

meses a contar a partir 

da data de entrega. O 

produto deve ter os 

registros nos órgãos 

competentes de 

fiscalização e estar de 

acordo com a 

legislação vigente. 

KG 
KELLO

GGS 
70 43,21113 3.024,78 

3 118 

38783 - Macarrão 

Tipo Letrinhas com 

Ovos 

Vitaminado , 

composto de matéria 

prima de primeira 

qualidade, sãs e 

limpas, isentas de 

material terroso, 

parasitas. Embalados 

em pacotes com 500g 

aproximadamente. 

Validade mínima de 

06 meses, e 

fabricação de até 30 

dias da entrega. 

Un GALO 35 6,8186 238,65 

3 119 38784 - Tapioca Un Ideal 15 8,52825 127,92 



Hidratada 

Goma hidratada para 

tapioca, sem glúten 

Pacote de polietileno 

atóxico, resistente 

contendo peso líquido 

de 500g, devidamente 

rotulado conforme 

órgão fiscalizador. 

3 128 

38782 - Biscoito de 

amendoim com 

Chocolate sem 

Glúten 

O produto deve 

apresentar-se íntegro, 

com sabor e odor 

agradável. Sem 

glúten, sem gordura 

trans. Embalagem de 

300g, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Validade de 12 meses 

a partir da data de 

entrega do produto. 

Un Klain 15 19,9859 299,79 

4 67 

31263 - Bebida à 

Base de Soja (Leite 

de Soja). 

 Sabor original, 

líquido, UHT, 

embalagem de 1 litro. 

Com cor e odor 

característico, sem 

açúcar, isento de 

materiais estranhos, 

embalagem íntegra, 

não violada, deve 

conter rotulagem com 

informações 

nutricionais e demais 

informações, 

conforme legislação 

vigente. 

Un ADES 50 6,79397 339,70 

4 68 

31265 - Café Solúvel 

Granulado. 

Intensidade do sabor: 

forte. Embalagem de 

Un Iguaçú 100 17,24471 1.724,47 



vidro contendo 200g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

4 69 

31266 - Canela em 

Pó. 

Produto alimentício 

em pó fino, puro. 

Deve apresentar 

coloração marrom 

claro, cheiro 

aromático e sabor 

característico de 

canela. Embalagem 

plástica, pote com 30 

g. Rótulo com 

indicação do 

fabricante, produto, 

peso, ingredientes, 

data de fabricação, 

prazo de validade e 

demais especificações 

exigidas na legislação 

vigente. Livre de 

insetos e fungos. 

Registro no órgão 

competente. 

Un GR 22 7,40343 162,88 

4 70 

31267 - Canela em 

Rama.  

Produto íntegro, com 

características 

adequadas para o 

consumo. Embalagem 

contendo 100g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Un Carol 22 3,86657 85,06 

4 71 

31268 - Chá Mate de 

Saquinho. 

Acondicionados em 

caixas de 40 g, 

contendo 25 

saquinhos cada, 

devidamente rotuladas 

conforme órgão 

fiscalizador. Sabores: 

laranja, limão e doce 

Un 
Matte 

Leão 
55 6,97382 383,56 



de leite. 

4 72 

31269 - Coco Ralado 

Sem Adição de 

Açúcar. 

Em flocos finos, 

acondicionado em 

embalagem 

aluminizada ou de 

polietileno atóxico 

contendo 100g, com 

identificação na 

embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, 

valor nutricional, 

peso, fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Validade 

mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data 

de entrega. 

Un Apti 60 5,57506 334,50 

4 73 

31270 - Colorau. 

Condimento 

colorífico em pó de 

primeira, constituído 

de matéria prima de 

boa qualidade. 

Apresentar aspecto, 

cor, cheiro e sabor 

característico do 

produto, contendo no 

máximo10% de sal, 

de acordo com as 

normas vigentes. 

Registro no MS. 

Embalagem de 

polietileno 

transparente, 

resistente, atóxica de 

100g. 

Un De Casa 115 4,51599 519,34 

4 74 

31271 - Cravo da 

Índia. 

Produto alimentício. 

O cravo deve ser 

constituído por botões 

florais de espécimes 

vegetais genuínos, 

sãos e limpos. Deve 

Un GR 16 9,08195 145,31 



apresentar aspecto e 

cor característica, 

cheiro fortemente 

aromático 

característico de cravo 

da índia e sabor 

pungente. Ausente de 

sujidades, parasitas ou 

larvas. Embalagem 

plástica íntegra, 

atóxica, de 100g. 

Rótulo com indicação 

do fabricante, 

produto, peso, 

ingredientes, data de 

fabricação, prazo de 

validade e demais 

especificações 

exigidas na legislação 

vigente. Registro no 

órgão competente. 

4 75 

31272 - Extrato de 

Tomate 

Concentrado. 

100 % natural. 

Características 

técnicas: deve ser 

preparado com frutos 

maduros, escolhidos, 

sãos, sem pele e 

sementes, massa 

mole, vermelha, 

cheiro e sabor 

próprios. O produto 

deve estar isento de 

fermentações e não 

indicar processamento 

defeituoso. 

Ingredientes: tomate, 

sal e açúcar. É 

tolerada a adição de 

1% de açúcar e de 5% 

de cloreto de sódio. 

Embalagem: deve 

estar intacta, em 

sachês de, 

aproximadamente, 

340g, em perfeito 

Un 
PALAD

ORI 
370 4,7358 1.752,25 



estado. Prazo de 

validade: mínimo de 

12 meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

4 76 

31275 - Margarina 

Vegetal Sem Sal e 

Sem Gordura Trans.  

Produto de 

consistência cremosa, 

aromatizada 

artificialmente e 

vitaminada, com 60 a 

80% de lipídios, livre 

de gordura trans. Não 

deve apresentar massa 

não cremosa, cheiro 

desagradável, cor não 

característica do 

produto, pote violado. 

Embalagem: deve 

estar intacta, em pote 

de polietileno 

resistente, contendo 

500g. Prazo de 

validade: mínimo de 6 

meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Un Delícia 70 11,42986 800,09 



4 77 

31276 - Orégano. 

Condimento de folhas 

secas, picadas e 

desidratadas. 

Embalagem com 10g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Un GR 20 4,47603 89,52 

4 78 

31279 - Sal Refinado 

Iodado.  

Pacote com até 1 kg, 

em polietileno 

transparente. Prazo de 

validade: 12 meses. 

Data de fabricação: 30 

dias, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

KG MAFIM 140 2,87745 402,84 

4 79 

31280 - Suco Natural 

Concentrado Sabor 

Abacaxi. 

Sabor 100% natural 

da fruta, sem aditivos 

químicos, nem 

corantes e 

conservantes. Sabor 

abacaxi, em 

embalagem de 500 ml 

e validade mínima de 

6 meses a partir da 

data de entrega. Com 

armazenamento à 

temperatura ambiente. 

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Un 
MAGU

RAY 
160 9,31174 1.489,88 

4 80 

31281 - Suco Natural 

Concentrado Sabor 

Manga.  

Sabor 100% natural 

da fruta, sem aditivos 

Un 
Maguar

y 
180 9,31174 1.676,11 



químicos, nem 

corantes e 

conservantes. Sabor 

manga, em 

embalagem de 500 ml 

e validade mínima de 

6 meses a partir da 

data de entrega. Com 

armazenamento à 

temperatura ambiente. 

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

4 81 

31283 - Suco Natural 

Concentrado Sabor 

Pêssego. 

Sabor 100% natural 

da fruta, sem aditivos 

químicos, nem 

corantes e 

conservantes. Sabor 

pêssego, em 

embalagem de 500 ml 

e validade mínima de 

6 meses a partir da 

data de entrega. Com 

armazenamento à 

temperatura ambiente. 

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Un 
Maguar

y 
200 9,31174 1.862,35 

4 82 

31284 - Suco de Uva 

Concentrado.  

100% natural. 

Embalado em garrafa 

KG Prats 70 10,65055 745,54 



PET de 1 kg, 

refrigerado a 7ºC ou 

menos. A rotulagem 

deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

4 83 

31285 - Vinagre 

Branco. 

Vinagre de álcool em 

embalagem plástica 

de 900ml, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Un 
CHEMI

M 
35 3,30707 115,75 

4 84 

31286 - Vinagre de 

Maçã. 

Embalagem de 750 

ml. A embalagem 

deve estar intacta, 

bem vedada e deve 

constar: data de 

fabricação de no 

máximo 1 mês da data 

de entrega do produto, 

prazo de validade, 

informação 

nutricional e 

ingredientes. 

Un 
KOOLE

R 
16 6,64411 106,31 

4 85 

31287 - Vinagre 

Tinto. 

Características 

técnicas: Fermentado 

acético de álcool, 

acidez 4%.  

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

garrafas plásticas 

resistentes, contendo 

2 L. Prazo de 

Validade: mínimo de 

8 meses. Data de 

Un 
Nono 

Moro 
65 9,34172 607,21 



Fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

4 111 

38171 - Leite em Pó 

Integral Instantâneo 

400g 

Ingredientes: leite 

fluído integral, não 

contém glúten, 

unidade máxima 

3,5%. Informação 

nutricional no rótulo. 

Inscrição no 

Ministério da 

Agricultura. 

SIF/DIPOA. 

Embalagem 

aluminizada de 400g, 

com prazo de validade 

mínimo de 06 meses a 

contar da data de 

fabricação. 

Un Aurora 50 14,97672 748,84 

4 113 

31282 - Suco Natural 

Concentrado Sabor 

Maracujá. 

Sabor 100% natural 

da fruta, sem aditivos 

químicos, nem 

corantes e 

conservantes. Sabor 

maracujá, em 

embalagem de 500 ml 

e validade mínima de 

6 meses a partir da 

data de entrega. Com 

armazenamento à 

temperatura ambiente. 

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

Un 
Maguar

y 
100 10,54065 1.054,06 



seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

4 120 

38786 - Açafrão da 

Terra (Cúrcuma em 

pó) 

100%puro, fresco. 

Devidamente 

embalado e registrado 

seguindo legislação 

vigente. Embalagem 

com 100g. 

Un GR 25 6,30441 157,61 

4 121 

38787 - Bebida 

Vegetal de Aveia 

(Leite de Aveia) sem 

açúcar. 

100%vegetal, 

enriquecido com 

cálcio, sem soja, sem 

glúten. Embalagem de 

1 litro em tetra park, 

íntegra não violada, 

deve conter rotulagem 

com informações 

nutricionais e demais 

informações, 

conforme legislação 

vigente. 

Un HEART 50 21,53091 1.076,55 

4 122 

38170 - Leite de 

Coco em Pó 

Leite de coco 

desidratado, sem 

glúten sem aditivos 

artificiais. 

KG 

NATUR

AL 

VITTA 

8 93,16737 745,34 

4 123 

38789 - Noz 

Moscada em Pó. 

Produto 100% natural, 

sem corantes, sem 

aromatizantes e sem 

conservantes 

artificiais. 

Embalagem de 10g, 

devidamente rotulada 

Un Carol 25 7,02377 175,59 



conforme órgão 

fiscalizador. 

4 124 

38790 - Tâmaras 

Desidratadas sem 

Caroço. 

Produto 100% natural, 

sem adição de açúcar. 

Devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador 

KG 
Big 

Zitos 
7 38,7856 271,50 

4 125 

38175 - Uva Passa 

Branca 

Sem sementes, livre 

de fungos. 

Embalagem 

hermeticamente 

fechada e rotulada 

conforme legislação 

vigente. Embalagem 

de 500g. 

Un 
Big 

Zitos 
10 24,79801 247,98 

4 129 

38785 - Cacau em pó 

Solúvel, 100% Puro. 

Sem adição de 

açúcares Ingredientes: 

100% cacau em pó. 

Não pode conter 

traçõs de glúten. 

Devidamente 

embalado e registrado 

seguindo legislação 

vigente. 

KG 
Big 

Zitos 
65 29,49384 1.917,10 

4 130 

38788 - Leite de coco 

Tradicional 

Embalagem de vidro 

de 200ml. Sem glúten 

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome ou 

marca, ingredientes , 

data de validade, lote 

e informações 

nutricionais. 

Un Ducôco 50 6,47426 323,71 

4 131 

38791 - Tempero 

Chimichurri sem 

Pimenta. 

Condimento á base de 

Un Ideal 25 8,96205 224,05 



ervas e especiarias 

desidratadas (alho, 

cebola, salsa, páprica, 

orégano, cebolinha, 

pimentão vermelho) 

Sem glúten, sem 

glutamato 

monossódico, 100% 

natural. Embalagem 

com 50g, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

5 86 

31318 - Bebida 

Láctea Fermentada.  

Elaborada a partir de 

soro de leite em pó 

reconstituído, leite 

pasteurizado e polpa 

de fruta. Embalagem 

em polietileno 

contendo 900 ml. Nos 

sabores: morango, 

coco, pêssego, salada 

de frutas ou abacaxi. 

Refrigerado a no 

máximo 10º C. Prazo 

de validade 45 dias. 

Deverá constar 

registro no Ministério 

da Agricultura e estar 

devidamente rotulada. 

Un Tirol 350 6,27811 2.197,34 

5 87 

31319 - Creme de 

Leite. 

Embalagem UHT 

contendo 200g. 

Ingredientes: creme 

de leite, leite em pó 

desnatado, 

espessantes e 

estabilizante. 

Homogeneizado. 

Isento de glúten. Com 

17 a 25% de gordura. 

Rótulo com indicação 

do fornecedor, 

produto, peso, 

Un 
TERRA 

VIVA 
60 4,37868 262,72 



ingredientes, 

informação 

nutricional, data de 

fabricação, prazo de 

validade e demais 

especificações 

exigidas na legislação 

vigente. Registro no 

órgão competente. 

5 88 

31320 - Doce de 

Leite em Pasta. 

O doce de leite deverá 

ser fabricado com 

matérias-primas sãs e 

limpas e em perfeito 

estado de 

conservação. Não 

deve conter glúten 

nem soro de leite. 

Deve apresentar selo 

do SIF. Pode conter 

os aditivos permitidos 

pela legislação. 

Consistência cremosa 

ou pastosa, sem 

cristais perceptíveis 

sensorialmente, cor 

castanho caramelado, 

sabor e odor doce 

característico. 

Embalagem: potes de 

polietileno resistente 

com tampa 

hermeticamente 

fechada com lacre de 

proteção, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador.  Peso 

líquido de 900g. Data 

de fabricação: 

máximo de 30 dias 

antes da data de 

entrega. Prazo de 

validade: mínimo de 

08 meses a partir da 

data da entrega. 

Un Incotril 100 16,28509 1.628,51 



5 89 

35778 - Doce de leite 

sem lactose. 

Doce de leite para 

dietas com restrição 

de lactose. 

Ingredientes: leite 

integral, açúcar 

cristal, enzima 

lactase, amido 

modificado. 

Embalagem contendo 

395 g. Data de 

fabricação: o produto 

deve ter sido 

fabricado no máximo 

de 30 dias antes da 

data de entrega. 

Un Tirol 20 11,98639 239,73 

5 90 

31322 - Iogurte Com 

Polpa de Fruta. 

Sabores: coco, 

morango ou salada de 

frutas. Sem glúten. 

Resfriado no máximo 

10º C. Prazo de 

validade 45 dias. 

Deverá constar 

registro no Ministério 

da Agricultura. 

Embalagem em 

pacote de 900 g. 

Un Tirol 400 7,6477 3.059,08 

5 91 

31323 - Iogurte 

Natural Integral.  

Ingredientes: leite 

integral pasteurizado, 

leite em pó desnatado 

e fermento lácteo. 

Sem glúten. Resfriado 

no máximo 10º C. 

Prazo de validade 45 

dias. Deverá constar 

registro no Ministério 

da Agricultura. 

Embalagem 170 g. 

Un Frimesa 100 3,76886 376,89 

5 92 

31324 - Iogurte 0% 

Lactose. 

Embalagem tipo 

garrafinha contendo 

Un Tirol 60 9,99699 599,82 



830 g do produto. 

Resfriado no máximo 

10º C. Prazo de 

validade 45 dias. 

Deverá constar 

registro no Ministério 

da Agricultura. 

5 93 

31326 - Leite 

Integral Longa Vida.  

Características 

técnicas: leite integral 

fluído, processado 

através do sistema 

Ultra High 

Temperature (UHT). 

O produto deve 

apresentar cor branca 

interior e sabor 

característico. 

Contendo 1 L. 

Embalagem: Tetra 

Pack ou Tetra Brick 

Aseptic. Deverá trazer 

informações gerais, 

data de fabricação e 

validade bem visíveis 

e claras. As caixas 

não podem estar 

amassadas e as bordas 

do fecho de vedação 

da embalagem devem 

estar perfeitas, sem 

orifícios ou defeitos 

que prejudiquem a 

qualidade e o valor 

nutricional do 

produto. O produto 

não deverá apresentar 

sinais de sujidade, 

corpos estranhos ao 

produto, cor não 

característica do 

produto, sabor ácido 

intenso ou problemas 

de vedação da 

embalagem. Prazo de 

validade: mínimo de 

120 dias. 

Litros 
TERRA 

VIVA 
2.800 5,03848 14.107,74 



5 94 

31327 - Leite 

Semidesnatado Sem 

Lactose. 

Leite UHT 

semidesnatado sem 

lactose (0%), indicado 

para crianças com 

intolerância a lactose. 

O produto deve 

apresentar cor branca 

interior e sabor 

característico. 

Contendo até 1 L. 

Embalagem em 

perfeito estado: 

acondicionada em 

embalagem Tetra 

Pack ou Tetra Brick 

Asseptic. Deverá 

trazer informações 

gerais, data de 

fabricação e validade 

bem visíveis e claras. 

O produto não deverá 

apresentar sinais de 

sujidade, corpos 

estranhos ao produto, 

cor não característica 

do produto, sabor 

ácido intenso ou 

problemas de vedação 

da embalagem. 

Un 
TERRA 

VIVA 
220 6,58802 1.449,36 

5 95 

31328 - Manteiga 

Sem Sal. 

De primeira 

qualidade, obtida do 

creme de leite (nata) 

padronizado, 

pasteurizado e 

maturado, com teor 

mínimo de 80% de 

lipídeos, embalagens 

com dados de 

identificação, data de 

fabricação e validade, 

lote, registro do 

Ministério da 

Agricultura SIF/ 

KG Frimesa 50 58,4224 2.921,12 



DIPOA. Validade de, 

no mínimo, 4 meses. 

5 96 

31329 - Nata. 

Pasteurizada, rica em 

gordura retirada do 

leite. Consistência 

cremosa, sabor suave. 

A embalagem deverá 

conter externamente 

os dados de 

identificação, 

procedência, 

informações 

nutricionais, número 

de lote, data de 

validade, quantidade 

de produto e atender 

as exigências do 

ministério da 

agricultura e DIPOA e 

do regulamento da 

inspeção industrial e 

sanitária de produtos 

de origem animal. 

Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a 

partir data de entrega. 

Emb. de 300 g. 

Un frizzo 60 7,49774 449,86 

5 97 

31330 - Queijo 

Mussarela Fatiado. 

De primeira 

qualidade. 

Ingredientes: leite 

pasteurizado, 

fermento lácteo, sal, 

coalho, cloreto de 

cálcio. A embalagem 

original deve ser a 

vácuo em saco 

plástico transparente e 

atóxico, limpo, não 

violado, resistente, 

que garanta a 

integridade do 

produto até o 

momento do 

consumo. A 

KG 
TAIOZI

NHO 
110 54,7835 6.026,18 



rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, data 

de validade, 

ingredientes, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência, nome 

e/ou marca e 

informações 

nutricionais. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 30 (trinta) 

dias a partir da data de 

entrega. Embalagem 

interfolhada de até 1 

kg. 

5 132 

38792 - Queijo 

mussarela fatiado 

sem Lactose 

Para dietas com 

restrição de lactose, 

cortado em fatias 

finas, embaladas em 

plástico resistente 

atóxico e transparente, 

resfriado na 

temperatura adequada 

a legislação. 

Procedência 

comprovada de 

estabelecimento 

inspecionado. 

Contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, peso e marca 

do fabricante, prazo 

de validade, carimbos 

oficiais e selo de 

inspeção do órgão 

competente e data de 

embalagem. O 

produto deverá 

Un Tirol 35 15,47534 541,64 



apresentar odor 

agradável, 

consistência firme, 

não deverá apresentar 

nenhum tipo de 

impurezas, cheiro 

forte e intenso não 

característico, 

coloração semj 

manchas escuras ou 

verdes, não devem 

estar pegajosos, não 

deve apresentar sabor 

alterado. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 

30 dias da entrega. 

Embalagem 

interfolhada de 150g. 

6 98 

31331 - Banha de 

Porco.   

Produto refinado de 

gordura animal. 

Pacote com 1 kg. 

KG 
PAMPL

ONA 
20 17,9489 358,98 

6 99 

35779 - Carne 

Bovina, Bife Bovino 

Coxão Mole.  

Características 

técnicas: Carne 

bovina, cortada em 

fatias (bife) de 

60/70g, fresca, 

resfriado de 0 a 7ºC, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante, sem 

gordura (percentual 

admitido de até 5% 

por peça), sem 

cartilagens e nervos. 

Carne de cor 

vermelha cereja, 

elástica, firme e com 

odor agradável. 

Embalagem intacta à 

vácuo. Acondicionada 

em sacos de 

KG Frizape 120 34,99786 4.199,74 



polipropileno 

reforçado, com 1 Kg. 

A rotulagem deve 

conter: peso, data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais. Prazo de 

validade: máximo de 

60 dias. A entrega 

deve ser feita em 

transporte refrigerado. 

6 100 

35780 - Carne 

Bovina em Cubos, 

Patinho Picado.  

Características: a 

carne deve ser 

patinho, apresentar-se 

com aspecto próprio, 

não amolecida e nem 

pegajosa, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem 

manchas esverdeadas, 

fresca, resfriada de 0 a 

7 ºC, respeitando as 

recomendações do 

fabricante, conforme 

legislação sanitária e 

Ministério de 

Agricultura, contendo 

na embalagem o 

carimbo de inspeção 

estadual ou federal, 

nome e composição 

do produto, lote, data 

de fabricação e 

validade, número de 

registro no órgão 

oficial, e quantidade 

(peso). Sua 

apresentação deve ser 

em cubos de 

aproximadamente 

3X3 cm, em 

KG Frizape 300 40,05755 12.017,26 



embalagem à vácuo, 

intacta, acondicionada 

em sacos de 

polipropileno de 1 kg. 

Prazo de validade: 

máximo de 60 dias. O 

transporte deve ser 

refrigerado. 

6 101 

35781 - Carne 

Bovina Moída 

Magra, de 1ª 

Qualidade.  

Características 

técnicas: carne moída 

de músculo bovino, 

fresca, resfriada de 0 a 

7 ºC, respeitando as 

recomendações do 

fabricante, ausente de 

aditivos (resíduos, 

CMS, nervos, 

cartilagens, 

miudezas). Carne de 

cor vermelha cereja, 

elástica, firme, não 

amolecida e nem 

pegajosa, sem 

manchas esverdeadas 

e com odor agradável. 

Embalagem à vácuo, 

intacta, acondicionada 

em sacos de 

polipropileno de 1 kg, 

com a especificação 

do peso em cada 

pacote. A rotulagem 

deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais.  Prazo de 

KG Frizape 400 34,97786 13.991,14 



validade: máximo de 

60 dias. O transporte 

deve ser refrigerado. 

6 102 

31335 - Carne de 

Frango, Coxa e 

Sobre Coxa com 

Osso.  

Características 

técnicas: congelado a 

-12ºC ou menos, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante, com 

pesagem média de 

250g por peça. A 

carne deve ser firme e 

sem manchas, peça 

lisa e coloração clara, 

pele aderente e odor 

característico. Não 

poderá conter excesso 

de gelo. Embalagem: 

deve estar intacta. 

Prazo de validade: 

mínimo de 10 meses. 

Data de fabricação: 

máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais. O 

transporte deve ser 

refrigerado. 

KG 
CARRE

R 
400 9,97939 3.991,76 

6 103 

31336 - Carne de 

Frango, Coxinhas 

das Asas Sem 

Tempero.  

Características 

KG Sadia 150 17,9989 2.699,84 



Técnicas: a carne 

deve ser firme e sem 

manchas, peça lisa e 

coloração clara, pele 

aderente e odor 

característico, 

congelado a -12ºC ou 

menos, respeitando as 

recomendações do 

fabricante. Não 

poderá conter excesso 

de gelo. Embalagem 

em polipropileno, 

deve ser de 1 kg e 

estar intacta. Prazo de 

validade: mínimo de 

10 meses. Data de 

fabricação: máximo 

de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais. O 

transporte deve ser 

refrigerado. 

6 104 

31337 - Carne de 

Frango, Peito Com 

Pele e Osso. 

Características 

técnicas: congelado a 

-12ºC ou menos, 

conforme 

recomendações do 

fabricante. A carne 

deve ser firme e sem 

manchas, peça lisa e 

coloração clara e odor 

característico. Não 

poderá conter excesso 

KG 
CARRE

R 
340 15,05908 5.120,09 



de gelo. Embalagem 

deve estar intacta. 

Prazo de validade: 

mínimo de 10 meses. 

Data de fabricação: 

máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais. O 

transporte deve ser 

refrigerado. 

6 105 

35782 - Carne suína 

bisteca. 

Características 

técnicas: fresca, 

resfriada de 0 a 7 ºC, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante. A 

espessura de cada 

bisteca deve ser de 

aproximadamente de 

1,7cm peso de 150g a 

250g cada. A carne 

deve ser firme e sem 

manchas esverdeadas, 

peça lisa e odor 

característico. Com 

pele, pouca gordura, 

saborosa e macia. 

Embalagem à vácuo, 

lacrada e intacta, 

contendo 1 kg. Prazo 

de validade: máximo 

de 60 dias. A 

rotulagem deve 

conter: peso, data de 

processamento, data 

KG Frizape 150 18,22888 2.734,33 



de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais, 

conforme legislação. 

O transporte deve ser 

refrigerado. 

6 106 

35783 - Carne suína, 

costela picada. 

Características 

técnicas: deve ser 

firme e sem manchas 

esverdeadas, peça lisa 

e odor característico, 

possuir os ossos 

costais e músculos 

intercostais, sem 

couro e pouca 

gordura. Fresca, 

resfriada de 0 a 7 ºC, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante. 

Embalagem à vácuo, 

lacrada e intacta, 

contendo 1 kg. Prazo 

de validade: máximo 

de 60 dias. A 

rotulagem deve 

conter: peso, data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais, 

conforme legislação. 

O transporte deve ser 

refrigerado. 

KG Frizape 70 20,97872 1.468,51 

6 107 

35784 - Carne suína, 

íscas em cubos. 

Características 

KG Frizape 300 16,83897 5.051,69 



técnicas: cortada em 

cubos, deve ser firme 

e sem manchas 

esverdeadas, cor e 

odor característicos, 

sem pele, com pouca 

gordura, saborosa e 

macia. Fresca, 

resfriada de 0 a 7 ºC, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante. 

Embalagem à vácuo, 

lacrada e intacta, 

contendo 1 kg. Prazo 

de validade: máximo 

de 60 dias. A 

rotulagem deve 

conter: peso, data de 

processamento, data 

de validade, carimbo 

de inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da carne, 

nome e/ou marca, lote 

e informações 

nutricionais, 

conforme legislação. 

O transporte deve ser 

refrigerado. 

6 108 

31341 - Filé de 

Tilápia. 

Características: filé de 

tilápia in natura, 

congelado a -18ºC ou 

menos e sem 

espinhos. Embalagem 

em polietileno de 1 

kg, a rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. Prazo de 

validade de 1 ano. A 

KG 
Luzitani

a 
80 43,83731 3.506,98 



entrega deve ser feita 

em transporte 

refrigerado. 

6 109 

31342 - Linguiça 

Toscana. 

Características: 

preparada com carne 

suína de altíssima 

qualidade, pouca 

gordura e temperos 

equilibrados. 

Embalagem de 1 kg, 

devidamente rotulada 

conforme órgão 

fiscalizador. 

Contendo prazo de 

fabricação e validade. 

A entrega deve ser 

feita em transporte 

refrigerado. 

KG Frizape 250 20,73873 5.184,68 

6 110 

31343 - Presunto 

Cozido. 

Presunto cozido, sem 

capa de gordura, 

fatiado, elaborado 

com carne de pernil 

suíno.  Com textura 

homogênea e macia e 

cor rosada. Em 

embalagem de 500g 

contendo no mínimo 

as seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais. A 

entrega deve ser feita 

em transporte 

refrigerado. 

KG 
SULIT

A 
65 36,51776 2.373,65 

6 126 

31750 - Salsicha 

Tipo Hot-dog. 

À base de carnes 

íntegras de aves, 

suíno e bovino, sal e 

água, conservado em 

PCT 
REZEN

DE 
20 48,56703 971,34 



salmoura, contendo 

data de fabricação, 

validade e 

ingredientes. A 

rotulagem deve conter 

no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante. Pacotes 

com 5 kg. 

Total (R$): 168.095,01 

 

 

 2829 - Panificadora Bolo Fofo (15.170.726/0001-40) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

1 1 

31211 - Pão Francês 

Mini. 

Ingredientes: farinha de 

trigo, fermento biológico 

e sal.  

Deve ser fresco, conter 

teor de sal inferior a 2% e 

ser isento de gordura 

trans. Deve apresentar 

sabor, odor e cor 

característicos. Serão 

rejeitados pães queimados 

ou mal cozidos. O pão 

deverá ser fabricado no 

dia da entrega e não deve 

estar amassado. A 

embalagem deve ser 

plástica, estéril e 

descartável. Separado em 

quantidade conforme 

cronograma fornecido. 

KG 

Fabrica

ção 

própria 

80 12,97852 1.038,28 



Peso unitário 25 g. 

1 2 

31212 - Pão Francês. 

Ingredientes: farinha de 

trigo, fermento biológico 

e sal. Deve ser fresco, 

conter teor de sal inferior 

a 2% e ser isento de 

gordura trans. Deve 

apresentar sabor, odor e 

cor característicos. Serão 

rejeitados pães queimados 

ou mal cozidos. O pão 

deverá ser fabricado no 

dia da entrega e não deve 

estar amassado. A 

embalagem deve ser 

plástica, estéril e 

descartável. Separado em 

quantidade conforme 

cronograma fornecido. 

Peso unitário 50 g. 

KG 

Fabrica

ção 

própria 

180 13,95766 2.512,38 

1 3 

31213 - Pão Hot Dog. 

Produto obtido por 

processamento 

tecnológico adequado, 

preparado com farinha de 

trigo, fermento biológico, 

água, sal, gordura. Deve 

apresentar sabor, odor e 

cor característicos. Isento 

de gordura trans. Serão 

rejeitados pães queimados 

ou mal cozidos. O pão 

deverá ser fabricado no 

dia da entrega e não deve 

estar amassado. A 

embalagem deve ser 

plástica, estéril e 

descartável. Separado em 

quantidade conforme 

cronograma fornecido. 

Peso unitário 70 g. 

KG 

Fabrica

ção 

própria 

330 15,96588 5.268,74 

1 114 

38780 - Pão de forma 

sem glúten e sem leite 

Original/Tradicional. 

Embalado, rotulado 

conforme órgão 

PCT 

Fabrica

ção 

própria 

10 15,97587 159,76 



fiscalizador. Embalagem 

de 300g. 

1 115 

38174 - Pão Sovado 

Ingredientes: farinha de 

trigo, fermento biológico 

e sal. Deve apresentar 

sabor, odor e cor 

característicos. Serão 

regeitados pães 

queimados ou mal 

cozidos. O pão deverá ser 

fabricado no dia da 

entrega e não deve estar 

amassado. 

Acondicionados em 

embalagem plástica, 

estéril e descartável. 

Seprdo em quanidade 

conforme cronograma 

fornecido, Peso unitário 

50g. 

KG 

Fabrica

ção 

própria 

130 12,69877 1.650,84 

Total (R$): 10.630,00 

 

 

 4600 - KATRY - EIRELI (39.674.834/0001-18) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

2 4 

31288 - Abacate.  

Fruta de boa qualidade, 

sem defeitos sérios, 

fresco, aroma, cor e 

sabor próprios. 

KG  100 10,19873 1.019,87 

2 5 

31289 - Abacaxi 

Pérola. 

Fruto in natura, de 

tamanho médio 

pesando 

aproximadamente 1,5 a 

1,8 kg cada, de 

primeira, firme e 

íntegro. Deve estar 

ileso, sem rupturas e ou 

pancadas na casca, 

isento de sujidades, 

KG  480 7,1991 3.455,57 



insetos, parasitas, 

larvas e corpos 

estranhos aderidos à 

superfície externa. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica; 

livre de resíduos de 

fertilizantes. 

2 6 

31291 - Banana 

Caturra. 

In natura. Deve estar 

em perfeitas condições 

de conservação, sua 

coloração deve ser de 

verde para amarelo, 

não deve estar 

completamente 

madura. Produto muito 

maduro ou deteriorado 

não serão aceitos. 

KG  4.200 3,94951 16.587,94 

2 7 

31293 - Banana Maçã.  

In natura. Deve estar 

em perfeitas condições 

de conservação, sua 

coloração deve ser de 

verde para amarelo, 

não deve estar 

completamente 

madura. Produto muito 

maduro ou deteriorado 

não serão aceitos. 

KG  220 6,99913 1.539,81 

2 8 

31294 - Batata 

Inglesa.  

Características: lavada, 

lisa, de primeira 

qualidade, sem lesões 

de origem física ou 

mecânica, não 

apresentarem 

rachaduras ou cortes na 

casca, livre de 

enfermidades, isenta de 

partes pútridas, com 

cor e sabor 

característicos. 

KG  370 5,44932 2.016,25 



2 9 

31295 - Cebola. 

Características 

Técnicas: íntegras e de 

primeira qualidade. 

Não deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica. 

KG  260 7,59905 1.975,75 

2 10 

31296 - Couve Flor.  

Características: boa 

qualidade, fresco, de 

primeira. Tendo 

tamanho, aroma, cor e 

sabor próprios da 

espécie e variedades. 

Isento de aroma e sabor 

estranhos, sem 

rachaduras, corte, 

manchas, 

machucaduras, bolores 

ou outros defeitos que 

possam alterar a sua 

qualidade. 

Acondicionados em 

sacos plásticos. 

KG  200 6,69916 1.339,83 

2 11 

29569 - Batata salsa.  

Lavada, de 1ª 

qualidade, estarem 

suficientemente 

desenvolvidas, sem 

lesões de origem física 

ou mecânica, não 

apresentarem 

rachaduras ou cortes na 

casca, livre de 

enfermidades, isenta de 

partes pútridas. Com 

tamanho uniforme, 

devendo ser de 

tamanho médio. 

KG  100 11,06862 1.106,86 

2 12 

31297 - Kiwi.  

Unidades pesando 

aproximadamente 70 g 

cada, firmes íntegros, 

sem pontos macios, 

grau de maturação para 

consumo na semana da 

KG  120 17,5978 2.111,74 



entrega. 

2 13 

31298 - Laranja Pêra.  

Madura, fruto no grau 

máximo de evolução 

no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, 

uniformes, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho. 

KG  130 3,59955 467,94 

2 14 

31299 - Maçã Fuji 

Nacional.  

Fruto in natura, 

tamanho médio, com 

características íntegras 

e de primeira 

qualidade. Fresco, 

limpo, coloração 

uniforme, aroma, cor e 

sabor típicos da 

espécie, apresentando 

grau de maturação tal 

que lhe permita 

suportar a 

manipulação, o 

transporte e a 

conservação em 

condições adequadas 

para o consumo. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica. 

KG  3.700 6,49919 24.047,00 

2 15 

31300 - Manga.  

Madura, coloração 

amarelo - avermelhado, 

tamanho médio, sem 

pontos escuros, sem 

amassado, 

propriedades 

organolépticas 

características. para 

consumo na semana da 

entrega. 

KG  260 5,69929 1.481,82 

2 16 

31301 - Mamão 

Formosa.  

Fruto in natura, de 

primeira qualidade. 

KG  620 7,89901 4.897,39 



Fresco, de vez (por 

amadurecer), limpo, 

coloração uniforme, 

apresentando grau de 

maturação tal que lhe 

permita suportar a 

manipulação, o 

transporte e a 

conservação em 

condições adequadas 

para o consumo. 

Aroma, cor e sabor 

típicos da espécie. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica. 

2 17 

35773 - Mamão 

papaia. 

Fruto in natura, de 

primeira qualidade. 

Fresco, de vez (por 

amadurecer), limpo, 

coloração uniforme, 

apresentando grau de 

maturação tal que lhe 

permita suportar a 

manipulação, o 

transporte e a 

conservação em 

condições adequadas 

para o consumo. 

Aroma, cor e sabor 

típicos da espécie. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica. 

KG  180 9,46882 1.704,39 

2 18 

31302 - Melão.  

Fruto in natura, de 

primeira qualidade, 

sem defeitos sérios, 

apresentando tamanho, 

cor e conformação 

uniforme, devendo ser 

bem desenvolvidas e 

maduras. Devem ser 

KG  550 6,34921 3.492,07 



frescas, terem atingido 

o grau máximo ao 

tamanho, aroma, cor e 

sabor próprios da 

espécie e variedades. 

Não devem conter 

substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderentes à 

superfície da casca. 

Isentos de Unidade 

externa anormal, aroma 

e sabor estranhos. A 

polpa deve estar intacta 

e firme. 

2 19 

31303 - Ovos de 

Galinha.  

Características: 

vermelhos, tipo grande, 

frescos, selecionados, 

com embalagem 

primária atóxica em 

dúzias. Produto isento 

de rachaduras e 

sujidades. Casca de 

ovo limpa, áspera, 

fosca, odor e aspectos 

característicos. 

Embalagem deverá 

estar devidamente 

rotulada com registro 

nos órgãos de inspeção 

sanitária. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 20 

dias no momento da 

entrega. 

DZ  650 9,14886 5.946,76 

2 20 

31304 - Pêra 

Williams.  

Fruto in natura, de 

primeira qualidade, 

sem defeitos sérios, 

apresentando tamanho, 

cor e conformação 

uniforme, devendo ser 

bem desenvolvidas e 

maduras. Não devem 

KG  120 10,23872 1.228,65 



conter substâncias 

terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos 

aderentes à superfície 

da casca. 

2 21 

31305 - Tomate 

Longa Vida.  

Fruto fresco de 

tamanho médio, com 

características íntegras, 

apresentando-se 

mesclado (maduro e de 

vez) e de primeira 

qualidade. Limpo, 

coloração uniforme, 

apresentando grau de 

maturação tal que lhe 

permita suportar a 

manipulação, o 

transporte e a 

conservação em 

condições adequadas 

para o consumo. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, 

mecânica ou biológica. 

KG  330 7,1991 2.375,70 

2 116 

38781 - VAGEM 

"In Natura" 

preferencialmente 

orgânica. De primeira 

qualidade, fresca sem 

manchas, não poderá 

estar murchas ou com 

partes estragadas. Não 

deverão estar 

danificados por lesões 

que afetem sua 

aparência e utilização. 

Acondicionadas em 

embalagem de 

polietileno atóxico. 

KG  70 9,6188 673,32 

2 127 

32435 - Alface crespa 

ou americana. 

Preferencialmente 

orgânica. 

Características: de 

KG  70 10,44869 731,41 



primeira qualidade, 

folhas firmes, íntegras, 

adequadas para o 

consumo, com todas as 

partes comestíveis 

aproveitáveis, cor e 

sabor característicos. 

Não deverão estar 

danificados por lesões 

que afetem sua 

aparência e utilização. 

Isento de pontos 

amarelados ou 

apodrecidos, livre de 

sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionadas 

em embalagem de 

polietileno atóxico. 

2 133 

31772 - Repolho 

Branco.   

Preferencialmente 

orgânico. Hortaliça de 

tamanho grande, com 

características íntegras 

e de primeira 

qualidade. Fresco, 

limpo, coloração 

uniforme, aroma, cor e 

sabor típicos da 

espécie.Isento de 

sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e 

corpos estranhos 

aderidos à superfície 

externa. Não deve 

apresentar quaisquer 

lesões de origem física 

ou biológica. 

KG  60 3,9995 239,97 

Total (R$): 78.440,04 
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