
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº000042 /2020

ID CidadES: 2020.060E0700001.02.0008

O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, sediado à Rua Fernando de Abreu, nº 18, Centro, 
nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.711/0001-72, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 
THIAGO FIORIO LONGUI, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 
057.823.127-18, portador da Carteira de Identidade nº 1.967.797 SPTC/ES, residente à Rua 
Muniz Freire, nº 05, centro, Rio Novo do Sul, ES, CEP.: 29.290-000, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico, para Registro de Preços 
nº 000007 / 2020, Processo Administrativo nº 000613/2020, RESOLVE registrar os preços da
(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, em especial, as disposições 
normativas da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Estadual nº 618/2012, Lei 
Municipal nº 332/2008 e Decreto nº 352/2015, e em conformidade com as disposições a 
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGISTRO DOS PREÇOS

2.1 - Os dados da empresa, preço registrado, quantidade e a marca dos produtos, encontram-
se registrados no Anexo I, parte integrante desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1 - A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, tendo sua eficácia condicionada à publicação resumida do instrumento na 
Imprensa Oficial.
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CLÁUSULA QUARTA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.

4.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados no mercado.

4.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados.

4.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.

4.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou
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4.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
admistrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.8 - O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:

4.8.1 - por razão de interesse público; ou

4.8.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES

5.1 - Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de preços, o Município poderá, 
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes 
sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
III - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

5.2 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independente da 
aplicação de multas:
I - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem 
prejuízos para o Município;
II - Execução insastifatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade 
não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade;
III - Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 
do Município ou dos órgãos municipais.

5.3 - Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos materiais, sem que tenham sidos 
apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das 
obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no item 5.1, inciso II, 
poderá o Município optar pela rescisão do contrato.

5.3.1 - As multas a que se refere o inciso II do item 5.1 não impede que o Município rescinda, 
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unilateralmente, o contrato ou cancele o Registro de Preços do fornecedor e, ainda aplique as 
outras sanções previstas no item 5.1, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo 
legal, a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

6.2 - A presente ATA poderá sofrer alterações, nos termos da Lei Municipal nº 332/2008, 
observadas as disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Novo do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas, 
porventura oriunda da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas
igualmente signatárias.

Rio Novo do Sul, ES, 04 de novembro de 2020.

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

BRASEIRO RESTAURANTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 09.086.681/0001-27

Fornecedor Registrado

TESTEMUNHAS:
1 - ________________________________________________________
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2 - ________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Termo Nº 000042/2020

Empresa:  BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  09.086.681/0001-27

Endereço:  RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, S/N - PRAIA DOS CASTELLANOS - ANCHIETA - ES - CEP: 29230000

Pregão Eletrônico Nº 000007/2020

Processo: 000613 / 2020

   ANEXO I - TERMO Nº  000042/2020

Representante:  LEONARDO RODRIGUES TROVATTO

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00014257

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM
1KG
farinha de trigo_ enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, embalagem resistente
contendo externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, e quantidade do
produto. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

474,00120,000 3,950kg00057
TRES

COROAS

00015174

TRIGO PARA QUIBE_ PRODUTO COM
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA
CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM INTEGRA DE
5
trigo para quibe_ produto com qualidade, cor,
sabor e aroma característicos. embalagem
integra de 500g, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do
lote do produto. deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses na data da entrega.

154,5050,000 3,090PC00144 SUDESTE

00014257

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM
1KG
farinha de trigo_ enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, embalagem resistente
contendo externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, e quantidade do
produto. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

237,0060,000 3,950kg00057
TRES

COROAS

00015174

TRIGO PARA QUIBE_ PRODUTO COM
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA
CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM INTEGRA DE
5
trigo para quibe_ produto com qualidade, cor,
sabor e aroma característicos. embalagem
integra de 500g, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do
lote do produto. deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses na data da entrega.

154,5050,000 3,090PC00144 SUDESTE

00014257

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM
1KG
farinha de trigo_ enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, embalagem resistente
contendo externamente os dados de

474,00120,000 3,950kg00057
TRES

COROAS
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GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, e quantidade do
produto. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

00015174

TRIGO PARA QUIBE_ PRODUTO COM
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA
CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM INTEGRA DE
5
trigo para quibe_ produto com qualidade, cor,
sabor e aroma característicos. embalagem
integra de 500g, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do
lote do produto. deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses na data da entrega.

309,00100,000 3,090PC00144 SUDESTE

00012389

SARDINHA
sardinha em conserva 125g, eviscerado e
descamada mecanicamente, livre de nadadeiras,
cauda e pé, pré-cozida, adicionada ao natural.
elaborado com matéria prima em perfeito estado
de conservação e higiene, submetido a
processo tecnológico adequado inspecionado
pelo serviço de inspeção de produto animal -
sipa.

370,8090,000 4,120LT00128 88

00012389

SARDINHA
sardinha em conserva 125g, eviscerado e
descamada mecanicamente, livre de nadadeiras,
cauda e pé, pré-cozida, adicionada ao natural.
elaborado com matéria prima em perfeito estado
de conservação e higiene, submetido a
processo tecnológico adequado inspecionado
pelo serviço de inspeção de produto animal -
sipa.

164,8040,000 4,120LT00128 88

00012389

SARDINHA
sardinha em conserva 125g, eviscerado e
descamada mecanicamente, livre de nadadeiras,
cauda e pé, pré-cozida, adicionada ao natural.
elaborado com matéria prima em perfeito estado
de conservação e higiene, submetido a
processo tecnológico adequado inspecionado
pelo serviço de inspeção de produto animal -
sipa.

247,2060,000 4,120LT00128 88

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00015171

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU
suco concentrado sabor caju_ produto sabor
caju envasados em embalagens de 1 litros, com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, com as seguintes especificações:
suco tropical; composto de polpa de fruta com
no mínimo 45% do conteúdo; classificação:
normal; embalagem reciclável. validade mínima de
5 (cinco) meses após data de entrega.

704,00100,000 7,040L00130 DA FRUTA

00015172

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ
suco concentrado sabor maracujá_ produto
sabor maracujá envasados em embalagens de 1
litros, com dados de identificação, data de
fabricação e validade, com as seguintes
especificações: suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do conteúdo;
classificação: normal; embalagem reciclável.
validade mínima de 5 (cinco) meses após data de
entrega.

1.099,00100,000 10,990L00134
BELLA
ISCHIA
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00020054

SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA 1 LITRO
suco sabor manga, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento
minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

679,00100,000 6,790L00133
BELLA
ISCHIA

00020055

SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA
suco sabor goiaba, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento
minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

739,00100,000 7,390L00131 DA FRUTA

00020066

SUCO SABOR LARANJA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor laranja, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

4.536,0080,000 56,700cx00140
BELLA
ISCHIA

00020056
SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO
suco pronto para beber, sabor pessego,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

506,00100,000 5,060L00135
BELLA
ISCHIA

00020059
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA
suco pronto para beber, sabor laranja,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

506,00100,000 5,060L00132
BELLA
ISCHIA

00020057
SUCO CONCETRADO SABOR UVA
suco pronto para beber, sabor uva, embalagem
de 01 litro, em caixa longa vida

506,00100,000 5,060L00136
BELLA
ISCHIA

00022843

SUCO DE CAJU PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco e caju pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

534,00100,000 5,340L00137
BELLA
ISCHIA

00012484

SUCO DE MANGA PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco de manga pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

490,00100,000 4,900L00138
BELLA
ISCHIA

00020072
TEMPERO EM PASTA - ALHO E SAL
tempero em pasta alho e sal, em condições
adequadas para o consumo, pote com 300g.

149,0020,000 7,450UND00143 PRONTO

00015171

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU
suco concentrado sabor caju_ produto sabor
caju envasados em embalagens de 1 litros, com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, com as seguintes especificações:
suco tropical; composto de polpa de fruta com
no mínimo 45% do conteúdo; classificação:
normal; embalagem reciclável. validade mínima de
5 (cinco) meses após data de entrega.

352,0050,000 7,040L00130 DA FRUTA

00015172

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ
suco concentrado sabor maracujá_ produto
sabor maracujá envasados em embalagens de 1
litros, com dados de identificação, data de
fabricação e validade, com as seguintes
especificações: suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do conteúdo;
classificação: normal; embalagem reciclável.
validade mínima de 5 (cinco) meses após data de
entrega.

549,5050,000 10,990L00134
BELLA
ISCHIA

00020054
SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA 1 LITRO
suco sabor manga, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento

339,5050,000 6,790L00133
BELLA
ISCHIA
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minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

00020055

SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA
suco sabor goiaba, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento
minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

369,5050,000 7,390L00131 DA FRUTA

00015019

SUCO CONCENTRADO ACEROLA 100%
NATURAL SEM AÇUCAR
suco de frutas concentrado, 100% natural, sem
açúcar,  rendimento mínimo de 3 litros, produto
proveniente de matéria-prima sã, isentas de
sujidade e parasitas. acondicionado em
embalagem plástica de 01 litro, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, lote e
rendimento mínimo. sabor: acerola. de primeira
qualidade.

399,5050,000 7,990L00129 DA FRUTA

00020065

SUCO SABOR UVA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor uva, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

2.668,5050,000 53,370cx00142
BELLA
ISCHIA

00020066

SUCO SABOR LARANJA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor laranja, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

1.984,5035,000 56,700cx00140
BELLA
ISCHIA

00020056
SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO
suco pronto para beber, sabor pessego,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00135
BELLA
ISCHIA

00020059
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA
suco pronto para beber, sabor laranja,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00132
BELLA
ISCHIA

00020057
SUCO CONCETRADO SABOR UVA
suco pronto para beber, sabor uva, embalagem
de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00136
BELLA
ISCHIA

00022843

SUCO DE CAJU PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco e caju pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

267,0050,000 5,340L00137
BELLA
ISCHIA

00012484

SUCO DE MANGA PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco de manga pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

245,0050,000 4,900L00138
BELLA
ISCHIA

00020072
TEMPERO EM PASTA - ALHO E SAL
tempero em pasta alho e sal, em condições
adequadas para o consumo, pote com 300g.

111,7515,000 7,450UND00143 PRONTO

00015171

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU
suco concentrado sabor caju_ produto sabor
caju envasados em embalagens de 1 litros, com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, com as seguintes especificações:

352,0050,000 7,040L00130 DA FRUTA
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suco tropical; composto de polpa de fruta com
no mínimo 45% do conteúdo; classificação:
normal; embalagem reciclável. validade mínima de
5 (cinco) meses após data de entrega.

00015172

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ
suco concentrado sabor maracujá_ produto
sabor maracujá envasados em embalagens de 1
litros, com dados de identificação, data de
fabricação e validade, com as seguintes
especificações: suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do conteúdo;
classificação: normal; embalagem reciclável.
validade mínima de 5 (cinco) meses após data de
entrega.

549,5050,000 10,990L00134
BELLA
ISCHIA

00020054

SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA 1 LITRO
suco sabor manga, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento
minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

339,5050,000 6,790L00133
BELLA
ISCHIA

00020055

SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA
suco sabor goiaba, embalagem de 01 litro,
concentrado 100 natural, integral, redimento
minimo de 03 litros, sem açucar. na embalagem
devera conter data de validade e lote, valores
nutricionais, igrediente e rendimento.

369,5050,000 7,390L00131 DS FRUTA

00020065

SUCO SABOR UVA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor uva, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

2.668,5050,000 53,370cx00142
BELLA
ISCHIA

00020066

SUCO SABOR LARANJA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor laranja, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

1.984,5035,000 56,700cx00140
BELLA
ISCHIA

00020056
SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO
suco pronto para beber, sabor pessego,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00135
BELLA
ISCHIA

00020059
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA
suco pronto para beber, sabor laranja,
embalagem de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00132
BELLA
ISCHIA

00020057
SUCO CONCETRADO SABOR UVA
suco pronto para beber, sabor uva, embalagem
de 01 litro, em caixa longa vida

253,0050,000 5,060L00136
BELLA
ISCHIA

00020072
TEMPERO EM PASTA - ALHO E SAL
tempero em pasta alho e sal, em condições
adequadas para o consumo, pote com 300g.

149,0020,000 7,450UND00143 PRONTO

00015155

CANJICA BRANCA 500G
canjicão, milho para preparo de canjica branca,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. isento de

80,7030,000 2,690PC00034 SUDESTE
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sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

00020062

BISCOITO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL
biscoito tipo club social. pacote  156 g, com 06
embalagens individuais de 26 g cada. : biscoito
apresentação retangular, classificação: tipo club
social original – ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar, açúcar invertido,
sal, cálcio, maltodextrina, vitaminas: niacina
(vitamina b3), riboflavina (vitamina b2), tiamina
(vitamina b 1), fermentos químicos: fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio e bicarbonato
de amônio. gramatura 156g. prazo de validade:
mínimo de 06 meses, contados da data da
entrega

795,00250,000 3,180PCT00021 PTISTOP

00014214

APRESUNTADO DE BOA PROCEDÊNCIA E DE
QUALIDADE COM REGISTRO NO SIF OU SIE,
COM CHEIRO PRÓPRIO, SABOR
apresuntado de boa procedência e de qualidade
com registro no sif ou sie, com cheiro próprio,
sabor suave, levemente salgado e resfriado
fatiado quando solicitado.

1.629,00100,000 16,290kg00010 FRISA

00020070

IOGURTE-BEBIDA LÁCTEA 150ML
iogurte- bebida láctea, com polpa de fruta, em
sabor morango. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de produto
e atender as especificações técnicas da anvisa
e inmetro. embalagem de 150 ml. prazo de
validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega
do produto.

433,50150,000 2,890UND00078 Selita

00020041

IOGURTE, SABOR AMEIXA
iogurte; sabor: ameixa, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionadoem
em embalagem plastica original; validade: minimo
de 24 dias a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 273, de
22/09/2005; unidade de fornecimento: 1l

1.219,50150,000 8,130UND00075 Selita

00020042

IOGURTE, SABOR MORANGO
iogurte; sabor: morango, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24
dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

988,50150,000 6,590UND00076 Selita

00020043

IOGURTE, SABOR PÊSSEGO
iogurte; sabor: pessego, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24
dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

988,50150,000 6,590UND00077 Selita

00020040
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 85G
gelatina em pó, sabor morango, acondicionado
em embalagem original com 85 g

459,00150,000 3,060UND00072 APTI

00022839
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA
polpa de frutas de goiaba aondicionadas em
embalgens plasticas individuais de 100 gramas

96,0050,000 1,920UND00109 MOXUARA

00015019 SUCO CONCENTRADO ACEROLA 100% 799,00100,000 7,990L00129 DA FRUTA
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NATURAL SEM AÇUCAR
suco de frutas concentrado, 100% natural, sem
açúcar,  rendimento mínimo de 3 litros, produto
proveniente de matéria-prima sã, isentas de
sujidade e parasitas. acondicionado em
embalagem plástica de 01 litro, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, lote e
rendimento mínimo. sabor: acerola. de primeira
qualidade.

00020020

COXÃO MOLE
coxão mole (chã de dentro) carne bovina de
primeira qualidade, limpa sem ossos, sem
pele,pouca gordura,sem pelancas,com peso
médio de 3kg cada peça, embaladas à
vácuo,congeladas á 12 graus célsius (-),isentas
de aditivos ou substâncias estranhas ao
produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo
ministério da agricultura. acomodadas em caixas
de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas.

3.990,00150,000 26,600KG00051 FRIGOMIX

00014983

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE
ARROZ 400G
cereal para alimentação infantil de arroz, produto
à base de arroz pré-cozido enriquecido com
ácido fólico, ferro e vitaminas, contendo: farinha
de arroz, açúcar, óleo de girassol, estabilizante,
mix vitamínico-mineral e aroma. aspecto: pó
uniforme, sem grumos, cor característica do
produto, sabor e odor agradável, não rançoso.
data de fabricação e validade na embalagem.
validade de 12 meses a partir da data de entrega
do produto. na embalagem devem constar as
características do produto. embalagem primária
sache de 400g de filme de poliéster metalizado
laminado com polietileno. embalagem secundária
em caixas de papelão.

564,00100,000 5,640PC00043 NUTRIBOM

00014256

CEREAL P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE AVEIA,
230G
cereal para alimentação infantil de aveia _
produto à base de farinha de aveia pré-cozida
enriquecida com ácido fólico, ferro e vitaminas,
contendo: farinha de aveia, açúcar, óleo de
girassol, estabilizante, mix vitamínico-mineral e
aroma. o produto deverá ser acondicionado em
embalagens de 230g e posteriormente em
caixas. as embalagens deverão conter
informações nutricionais, data de fabricação e
validade mínima de 06 (seis) meses.

381,00100,000 3,810PC00042 NUTRIBOM

00014242

FRANGO INTEIRO RESFRIADO SEM TEMPERO -
AVE ABATIDA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, COM
IDADE APROXIMDAMENTE D
frango inteiro resfriado sem tempero - ave
abatida sob inspeção oficial, com idade
aproximdamente de oito semanas, com ausência
de penas, penugens, perfuração, coágulos ou
ossos quebrados. podendo ser com pele e osso.
embalagem com 01kg.

1.640,00200,000 8,200kg00067
OI

FRANGO

00020069
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 900ML
bebida láctea fermentada (sabores morango,
coco e pêssego). embalagem em polietileno

323,0050,000 6,460UND00017 Selita
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contendo 900 ml do produto. resfriado no
máximo 10º c prazo de validade 45 dias deverá
constar registro no ministério da agricultura.

00020023

LAGARTO PLANO
lagarto plano, coxão duro, carne bovina de
primeira qualidade, sem osso, congelado, cor,
cheiro e sabor proprio, isento de sujidades,
parasitas e larvas; conforme lei 6.925, de
17/12/2001; produto sujeito a verificacao no ato
entrega. unidade de fornecimento: quilograma

6.185,00250,000 24,740KG00079 FRIGOMIX

00015156

CARNE BOVINA MAGRA TIPO PATINHO SEM
SEBO
carne bovina magra resfriada em peças_ tipo
patinho; sem gordura, sebo, fragmentos ósseos
ou similares; cor avermelhada e cheiro
característico do produto; embalagem contendo
peso, data de embalagem e data de vencimento,
registro no órgão competente (sif ou sim)
conforme a legislação vigente. validade mínima
de 8 (oito) meses a partr da data de entrega.

6.315,00250,000 25,260kg00037 FRIGOMIX

00014186

CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, EM PEDAÇO, EMBALAGEM EM
FILME PVC TRANSPARENTE O
carne bovina, tipo músculo, de primeira
qualidade, em pedaço, embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente, com
identificação do produto e prazo de validade.

5.710,00250,000 22,840kg00038 FRIGOMIX

00014268

CARNE BOVINA MAGRA RESFRIADA _ (COTA
PRINCIPAL) TIPO ACÉM OU MÚSCULO,
PODENDO SER SOLICITADA MOÍDA
carne bovina magra resfriada _ (cota principal)
tipo acém ou músculo, podendo ser solicitada
moída ou em peça; sem gordura, sebo,
fragmentos ósseos ou similares; cor
avermelhada e cheiro característico do produto;
embalagem contendo peso, data de embalagem e
data de vencimento, registro no órgão
competente (sif ou sim) conforme a legislação
vigente. embalagem com 01kg. (apresentar
amostra em embalagem original).

4.240,00200,000 21,200kg00036 FRIGOMIX

00020024

CONTRA-FILÉ
contra file; carne bovina de primeira qualidade;
sem osso; congelado; cor, cheiro e sabor
proprio; isentos de sujidades, parasitas e larvas;
legislacao: conforme lei 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificacao no ato entrega.
unidade de fornecimento: quilograma.

6.300,00200,000 31,500KG00049 FRIGOMIX

00020026

FILÉ DE CAÇÃO
filé de cação; sem espinhas, sem couro/pele;
congelado; cor, cheiro e sabor proprio; livre de
manchas e parasitas; conforme lei 6.925, de
17/12/2001; produto sujeito a verificacao no ato
entrega. unidade de fornecimento: quilograma.

2.574,0090,000 28,600KG00063 AVIVAR

00014992

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO
filé de tilápia, congelado, de primeira qualidade,
sem espinha, embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente,
atóxico, com identificação do produto e prazo de
validade.

2.930,00100,000 29,300kg00065 AVIVAR

00008269
GELATINA EM PÓ SABOR UVA 85G
gelatina em pó, sabor uva, acondicionado em
embalagem original com 85 g

559,50150,000 3,730UND00074 APTI
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00008268
GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI 85G
gelatina em pó, sabor abacaxi, acondicionado em
embalagem original com 85 g

459,00150,000 3,060UND00069 APTI

00008593
GELATINA EM PÓ SABOR TUTI FRUTI 85G
gelatina em pó, sabor tuti fruti, acondicionado em
embalagem original com 85 g

459,00150,000 3,060UND00073 APTI

00008271
GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 85G
gelatina em pó, sabor framboesa, acondicionado
em embalagem original com 85 g

459,00150,000 3,060UND00070 APTI

00008270
GELATINA EM PÓ SABOR LIMAO 85G
gelatina em pó, sabor limão, acondicionado em
embalagem original com 85 g

459,00150,000 3,060UND00071 APTI

00022842
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 2 LITROS
refrigerante sabor limão, acondicionado em
garrafa pet de 02 litros.

185,2040,000 4,630UND00120 COROA

00022839
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA
polpa de frutas de goiaba aondicionadas em
embalgens plasticas individuais de 100 gramas

96,0050,000 1,920UND00109 MOXUARA

00022840
QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO
queijo tipo minas padrão, acondicionado em
embalgens plasticas original e  individual.

759,0020,000 37,950kg00116
PORTO
ALEGRE

00020065

SUCO SABOR UVA CAIXINHA 200ML
suco industrializado, apresentação pronto pra
beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor uva, composto de suco e polpa de fruta
concentrados, embalagem tetra pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. caixa 27 unidades

2.668,5050,000 53,370cx00142
BELLA
ISCHIA

00020051
BISCOITO TIPO WAFFER SABOR LIMÃO 150G
biscoito, tipo wafer, sabor limão, acondicionado
em embalagem original com 150g

882,50250,000 3,530PCT00022 VILMA

00020052

BISCOITO TIPO WAFFER, SABOR BAUNILHA
150G
biscoito, tipo wafer, sabor baunilha,
acondicionado em embalagem original com 150g.

282,4080,000 3,530PCT00023 VILMA

00020049

BISCOITO TIPO WAFFER, SABOR MORANGO
150G
biscoito, tipo wafer, sabor morango,
acondicionado em embalagem original com 150g.

1.059,00300,000 3,530PCT00025 VILMA

00020050

BISCOITO TIPO WAFFER, SABOR CHOCOLATE
150G
biscoito, tipo wafer, sabor chocolate,
acondicionado em embalagem original com 150g

1.059,00300,000 3,530PCT00024 VILMA

00015160

CEREAL DE AVEIA, EMBALAGEM 230G
cereal para alimentação infantil de aveia _
produto à base de farinha de aveia pré-cozida
enriquecida com ácido fólico, ferro e vitaminas,
contendo: farinha de aveia, açúcar, óleo de
girassol, estabilizante, mix vitamínico-mineral e
aroma. o produto deverá ser acondicionado em
embalagens de 230g e posteriormente em
caixas. as embalagens deverão conter
informações nutricionais, data de fabricação e
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

190,5050,000 3,810PCT00041 NUTRIBOM

00021287
POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA
polpa de fruta de graviola; 100% natural,
embalagem com 100 gramas

101,5050,000 2,030UND00108 MOXUARA
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00014987

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,
CONGELADAS, ACONDICIONADA EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE COM
APROXIMADAM
coxa e sobrecoxa de frango, congeladas,
acondicionada em saco plástico transparente
com aproximadamente 1kg, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade.

900,00100,000 9,000kg00050 RIVELLI

00006259

AMIDO DE MILHO EMBALGEM COM 500G
amido de milho, acondicionado em embalagem
com 500g, de primeira qualidade, com
identificação do produto, lote e prazo de
validade.

277,2035,000 7,920cx00009 APTI

00014620

REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
refrigerante sabor cola, acondicionado em
garrafa descartável de 2 litros.
padrão de qualidade pepis, coca-cola, antártica,
fanta.

464,8070,000 6,640UND00118 COROA

00009863

MACARRAO PARAFUSO EMBALAGEM 1KG
macarrão parafuso, à base de farinha, massa
com ovos, embalagem contendo no mínimo 1k,
com identificação do produto e prazo de
validade.

387,8070,000 5,540PCT00085 Alcobaça

00014263

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 1K
macarrão massa de sêmola tipo espaguete _
massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de
sujidades, pasteurizado, médio, sem ovos,
embalagem plástica resistente e transparente,
rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses. pacotes com 01kg.

594,00100,000 5,940PCT00087 Alcobaça

00022844

ROSQUINHA SABOR COCO EMBALAGEM 400G
biscoito tipo rosquinha sabor coco, valor
energético, embalagem integra de 400g, na
embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto.
fabricado a partir de matéria prima de primeira
qualidade sãs e limpas. serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais e que
se quebram com facilidade. aparência massa
torrada. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses na data da entrega.

898,50150,000 5,990PC00123 VILMA

00010172

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER CHOCOLATE
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor chocolate
com 28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00027 BIZ
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00022845

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER MORANGO
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor morango com
28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00028 BIZ

00005083

POLPA DE TOMATE EMBALAGEM 520G
polpa de tomate, validade minima de 12 meses a
partir da data de entrega; legislacao: conforme
resolucao rdc n 276, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: caixa de 520 gramas.

532,00100,000 5,320UND00113
PREDILECT

A

00022846

ÁGUA MINERAL GARRAFA 500ML
água mineral, sem gás, garrafa contendo no
mínimo 500 ml, prazo de validade no mínimo 06
meses a partir da data de entrega.

76,8060,000 1,280UND00006 CAMPINHO

00014988

FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 1KG
farinha de mandioca pacote com 1kg,
enriquecida com ferro e ácido fólico, com
identificação do produto e prazo de validade
mínimo 06 meses a partir da data de entrega.

97,4020,000 4,870PCT00055 Norte

00014189

FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG
feijão preto, tipo 1, novo, constituído de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades, mistura de
outras variedades e espécies, acondicionado em
saco plástico, pacote contendo 01kg, com
identificação do produto e prazo de validade.

657,00100,000 6,570kg00059
DONA

CLEUSA

00014216

FILÉ DE PEITO DE FRANGO
filé de peito de frango, de primeira qualidade,
congelado, embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente,
atóxico, com identificação do produto e prazo de
validade.

2.052,00150,000 13,680kg00064 AVIVAR

00014993

FUBÁ DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDAD
fubá de milho embalagem de 1 kg com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, pré-cozido.

638,00200,000 3,190kg00068 DORICO

00015165

LEITE CONDENSADO COMPOSTO LATA 395G
leite condensado composto de leite integral,
açúcar e lactose (tradicional), de consistência
cremosa e textura homogênea, acondicionado
em embalagem contendo 395g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 8 (oito) meses.

1.000,00200,000 5,000LT00080
TRIÂNGUL

O

00018075

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
leite líquido, integral, pasteurizado, tipo longa
vida, embalagem individual contendo no mínimo
01 (um) litro, com identificação do produto e

4.524,3090,000 50,270cx00083 DAMARE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

prazo de validade, composição: leite de vaca,
estabilizante citrato de sódio, embalagem: tetra
pack, aspecto físico: líquido, unidade de
fornecimento:  caixa com  12 unidades de  01
litro.

00020399

LINGUIÇA SUINA, TIPO CALABRESA
linguiça suína, tipo calabresa, fina, embalada à
vácuo, acondicionada em embalagem plástica
original com 500 gramas

631,0050,000 12,620PCT00084 AVIVAR

00020011

MACARRÃO SEMOLADO EMBALAGEM 500G
macarrão semolado (pct de 500 grs cada).
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina b9) e corantes
naturais (cúrcuma e urucum) contém glúten. o
produto deve ser fabricado com matéria prima de
qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação.

308,7070,000 4,410PCT00086 Alcobaça

00020013

MACARRÃO TIPO TALHARIM EMBALAGEM
500G
macarrao tipo talharim, com ovos, acondicionado
em embalagem plástica original com 500 gramas

190,0040,000 4,750PCT00088 Alcobaça

00020007

MAIONESE 500G
maionese tradicional, contendo no mínimo 500g,
com baixo teor de gordura, com identificação do
produto e prazo de validade.

265,8565,000 4,090UND00089 TOSCANO

00011878
MANTEIGA C/ 200G
manteiga c/ 200g 756,00100,000 7,560UND00090 DAMARE

00014227

MARGARINA VEGETAL POTE 500G
margarina vegetal, com sal, embalada em pote
contendo 500g, com identificação do produto e
prazo de validade.

596,00100,000 5,960UND00091 VIGOR

00001229

MASSA DE TOMATE
massa de tomate (350g cada) simples e
concentrado, elaborado com frutos sadios,
limpos e sem sementes. isento de fermentações.
deve apresentar cor, sabor e odor
característico, embalagem primária: inviolável,
sem perfurações ou outros indícios de alteração
do produto, com peso líquido de 340/350g
aproximadamente.

172,0080,000 2,150PCT00092 PRAMEZA

00015006

MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE,
BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE
SUJIDADES E OUTRAS M
milho para pipoca de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e
outras misturas de espécies, acondicionados em
embalagem de 500g.

327,00100,000 3,270PC00093 SUDESTE

00020029

MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G
milho verde em conserva; imersa em liquido; de
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas.

296,00100,000 2,960LT00094
PREDILECT

A

00020035
MISTURA PARA BOLO, SABOR ABACAXI
mistura para bolo, sabor abacaxi, acondicionada
em embalagem original com 450 g

167,0050,000 3,340UND00095 VILMA
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00020036
MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE
mistura para bolo, sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original com 450 g

337,00100,000 3,370UND00096 VILMA

00020037
MISTURA PARA BOLO, SABOR CÔCO
mistura para bolo, sabor coco, acondicionada em
embalagem original com 450 g

346,00100,000 3,460UND00097 VILMA

00020038
MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA
mistura para bolo, sabor laranja, acondicionada
em embalagem original com 450 g

334,00100,000 3,340UND00099 VILMA

00020039
MISTURA PARA BOLO, SABOR FESTA
mistura para bolo, sabor festa, acondicionada
em embalagem original com 450 g

400,80120,000 3,340UND00098 VILMA

00020401
MORTADELA DEFUMADA
mortadela defumada fatiada, unidade
fornecimento: quilograma.

2.229,00100,000 22,290kg00100 FRISA

00015334

OVOS DE GALINHA, BRANCO, BOA
QUALIDADE, LIMPOS, CASCAS SEM
APRESENTAÇÃO DE RACHADURAS.
ovos de galinha, branco, boa qualidade, limpos,
cascas sem apresentação de rachaduras.

1.026,00180,000 5,700dz00103 Ceasa

00008968
PEITO DE FRANDO CONGELADO SEM OSSO
peito de frando congelado sem osso

2.756,00200,000 13,780KG00105 RIVELLI

00022819
POLPA DE ABACAXI 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de abacaxi, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

94,5050,000 1,890UND00107 MOXUARA

00022820
POLPA DE MANGA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de manga, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

99,5050,000 1,990UND00111 MOXUARA

00022821
POLPA DE MARACUJA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de maracuja, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

127,0050,000 2,540UND00112 MOXUARA

00020015

QUEIJO PARMESÃO RALADO 200G
queijo parmessão, de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem plástica original
com 200 gramas

98,7030,000 3,290UND00115
PORTO
ALEGRE

00014237

QUEIJO MUSSARELA FATIADO
queijo tipo mussarela, fatiado, de primeira
qualidade, embalagem em filme pvc transparente,
ou saco plástico transparente, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade.

2.844,00100,000 28,440kg00114
PORTO
ALEGRE

00020003
REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANÁ
refrigerante 2l sabor guaraná garrafa pet

241,6040,000 6,040UND00117 COROA

00014238

REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM
CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE
VALID
requeijão cremoso, embalagem contendo no
mínimo 250g, com identificação do produto e
prazo de validade.

622,70130,000 4,790UND00122 Selita

00019106
ROSQUINHA SALGADA AMANTEIGADA EMB.
200G 465,00100,000 4,650PCT00124

 RIOS DE
OLIVEIRA

00014267

SAL REFINADO _ SAL IODADO, CONSTITUÍDO
DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E
ISENTO DE IMPUREZAS E U
sal refinado _ sal iodado, constituído de cristais
de granulação uniforme e isento de impurezas e

97,0050,000 1,940kg00125 Nico
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umidade, acondicionado em saco plástico,
integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, número de registro.
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. embalagem
com 01kg.

00015170

SALSICHA CARNE BOVINA/SUÍNA TIPO
HOT-DOG EMBALAGEM 1KG
salsicha_ de carne bovina/suína tipo hot-dog
com no máximo de 2% de amido. com aspecto
característico, cor própria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor
próprio, com adição de água ou gelo no máximo
de 10%. com registro no sif ou sisp - embalagem
de 1 kg. validade mínima de 6 (seis) meses a
partr da data de entrega.

720,0090,000 8,000kg00126 AVIVAR

00014240

SALSICHA FRANGO EM BALAGEM 3KG
salsicha de frango, tipo hot dog, com teores
reduzidos de gorduras, calorias e sódio,
acondicionada em embalagem plástica, embalada
à vácuo, pacote de aproximadamente 3kg com
identificação do produto e prazo de validade.
ingredientes: carne de frango, carne de aves
mecanicamente separada, proteína vegetal,
glicose, sal, amido (máx. 2%), conservadores:
nitrato e nitrato de sódio, estabilizante:
tripolifosfato de sódio, antioxidante: eritorbato de
sódio, aromatizante: aroma natural.

528,8040,000 13,220PC00127 AVIVAR

00020015

QUEIJO PARMESÃO RALADO 200G
queijo parmessão, de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem plástica original
com 200 gramas

32,9010,000 3,290UND00115
PORTO
ALEGRE

00020070

IOGURTE-BEBIDA LÁCTEA 150ML
iogurte- bebida láctea, com polpa de fruta, em
sabor morango. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de produto
e atender as especificações técnicas da anvisa
e inmetro. embalagem de 150 ml. prazo de
validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega
do produto.

72,2525,000 2,890UND00078 Selita

00020041

IOGURTE, SABOR AMEIXA
iogurte; sabor: ameixa, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionadoem
em embalagem plastica original; validade: minimo
de 24 dias a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 273, de
22/09/2005; unidade de fornecimento: 1l

203,2525,000 8,130UND00075 Selita

00020042

IOGURTE, SABOR MORANGO
iogurte; sabor: morango, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24
dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

164,7525,000 6,590UND00076 Selita

00020043

IOGURTE, SABOR PÊSSEGO
iogurte; sabor: pessego, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24

164,7525,000 6,590UND00077 Selita
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dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

00020040
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 85G
gelatina em pó, sabor morango, acondicionado
em embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00072 APTI

00008268
GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI 85G
gelatina em pó, sabor abacaxi, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00069 APTI

00008593
GELATINA EM PÓ SABOR TUTI FRUTI 85G
gelatina em pó, sabor tuti fruti, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00073 APTI

00008271
GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 85G
gelatina em pó, sabor framboesa, acondicionado
em embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00070 APTI

00008270
GELATINA EM PÓ SABOR LIMAO 85G
gelatina em pó, sabor limão, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00071 APTI

00008269
GELATINA EM PÓ SABOR UVA 85G
gelatina em pó, sabor uva, acondicionado em
embalagem original com 85 g

186,5050,000 3,730UND00074 APTI

00015155

CANJICA BRANCA 500G
canjicão, milho para preparo de canjica branca,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

26,9010,000 2,690PC00034 SUDESTE

00022842
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 2 LITROS
refrigerante sabor limão, acondicionado em
garrafa pet de 02 litros.

92,6020,000 4,630UND00120 COROA

00014214

APRESUNTADO DE BOA PROCEDÊNCIA E DE
QUALIDADE COM REGISTRO NO SIF OU SIE,
COM CHEIRO PRÓPRIO, SABOR
apresuntado de boa procedência e de qualidade
com registro no sif ou sie, com cheiro próprio,
sabor suave, levemente salgado e resfriado
fatiado quando solicitado.

814,5050,000 16,290kg00010 FRISA

00014620

REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
refrigerante sabor cola, acondicionado em
garrafa descartável de 2 litros.
padrão de qualidade pepis, coca-cola, antártica,
fanta.

66,4010,000 6,640UND00118 COROA

00009863

MACARRAO PARAFUSO EMBALAGEM 1KG
macarrão parafuso, à base de farinha, massa
com ovos, embalagem contendo no mínimo 1k,
com identificação do produto e prazo de
validade.

55,4010,000 5,540PCT00085 Alcobaça

00014263

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 1K
macarrão massa de sêmola tipo espaguete _
massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de
sujidades, pasteurizado, médio, sem ovos,
embalagem plástica resistente e transparente,
rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses. pacotes com 01kg.

148,5025,000 5,940PCT00087 Alcobaça

00022844 ROSQUINHA SABOR COCO EMBALAGEM 400G 119,8020,000 5,990PCT00123 VILMA
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biscoito tipo rosquinha sabor coco, valor
energético, embalagem integra de 400g, na
embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto.
fabricado a partir de matéria prima de primeira
qualidade sãs e limpas. serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais e que
se quebram com facilidade. aparência massa
torrada. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses na data da entrega.

00010172

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER CHOCOLATE
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor chocolate
com 28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00027 BIZ

00022845

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER MORANGO
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor morango com
28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00028 BIZ

00005083

POLPA DE TOMATE EMBALAGEM 520G
polpa de tomate, validade minima de 12 meses a
partir da data de entrega; legislacao: conforme
resolucao rdc n 276, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: caixa de 520 gramas.

532,00100,000 5,320UND00113
PREDILECT

A

00022846

ÁGUA MINERAL GARRAFA 500ML
água mineral, sem gás, garrafa contendo no
mínimo 500 ml, prazo de validade no mínimo 06
meses a partir da data de entrega.

89,6070,000 1,280UND00006 CAMPINHO

00020394

 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
achocolatado em pó instantâneo, vitaminado,
contendo ingredientes básicos: açúcar, cacau
em pó, leite em pó. lata de 400 g, lacrada,
embalagem seca. prazo de validade: mínimo 6

838,60140,000 5,990UND00001
NUTRIWA

Y
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meses..

00020063

ACHOCOLATADO CAIXINHA 200ML
achocolatado líquido 200 ml.  tipo achocolatado
em embalagem tetra park contendo 200 ml. caixa
contendo 27 unidades de 200 ml

2.829,00100,000 28,290cx00002 IBITURUNA

00015083

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
açúcar cristal, branco, 1ª qualidade, embalagem
com 5kg
açúcar cristal _ acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. pacotes com 5kg.

1.418,40120,000 11,820PCT00003 Paineiras

00015084
AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG
açúcar refinado 1kg 199,5050,000 3,990PC00004

SANTA
CLARA

00015149

AMENDOIM, S/CASCA, ODOR, SABOR
CARACTERÍSTICOS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILEN
amendoim, s/casca, odor, sabor característicos.
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo): valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação/validade. isento de: matéria terrosa,
parasitas, larvas, material estranho sem
umidade. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

210,3030,000 7,010PC00008 SUDESTE

00020045

ATUM RALADO EM CONSERVA
atum em conserva; ralado; imerso em oleo
comestivel; de primeira qualidade; caracteristicas
fisicas: pescado fresco, limpo e viscerado; sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. prazo validade: minimo de 24 meses
a partir da entrega. unidade de fornecimento: lata
170 gramas

538,4080,000 6,730LT00012 88

00020027

AZEITE DE OLIVA, VIRGEM, 500ML
azeite de oliva; virgem e refinado; 100% puro;
acidez: 0,5 %; embalagem de vidro; validade: 10
meses a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 270, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: frasco 500 mililitro.

1.479,00100,000 14,790UND00013 AVEIRO

00020025

BACON DEFUMADO
bacon, defumado, em peça, embalado a vacuo,
em saco plastico transparente, atoxico, limpo,
nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do
consumo, contendo, acondicionada em caixas
lacradas. a embalagem deve conter
externamente os dados de identificaçao e
procedencia, informaçoes nutricionais, numero
de lote, data de validade, quantidade do produto,
numero do registro do ministerio da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeçao do sif
e atender as especificaçoes tecnicas da nta 04
do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. o
produto devera apresentar validade minima de
30 dias a partir da data de entraga na unidade

1.046,5050,000 20,930KG00015
SABORAT

A
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requisitante em quilograma

00020397
BISCOITO CREAM CRACKER 200G
biscoito salgado, tipo cream cracker,
acondicionado em embalagem original com 200 g.

476,00170,000 2,800PCT00020 RENATA

00020000

BATATA PALHA
batata palha embalagem com 400 g, plástico
transparente com identificação do produto,
marca do fabricante, data de validade.

1.146,00100,000 11,460PCT00016 BOA

00009675
BISCOITO CASEIRO
biscoito caseiro 2.700,00100,000 27,000KG00019

RIOS E
OLIVEIRA

00002474
BISCOITO
biscoito doce, tipo maisena com embalagem
dupla proteção ou protetores internos 360g.

761,40180,000 4,230PCT00018 VILMA

00020061

REQUEIJÃO CREMOSO 500G
bisnaga de requeijao cremoso, embalagem com
500g, embalagem plastica original contendo data
de validade, lote e igredientes.

530,0050,000 10,600UND00121 Selita

00019797

CAFÉ 100% ARÁBICA 1KG
café 100% arábica, tipo 6, moído em pó para
coador de papel ou pano, 1ª qualidade,
embalagem com 500g, torra escura tradicional,
acidez suave. produto devidamente selecionado,
beneficiado, torrado e moído. o produto deve
estar dentro das normas legais e apresentar
uma composição centesimal aproximada de 5g
de proteínas, 1,7g de lipídios e 13,4 de glicídios.
apresentar selo de qualidade abic.

1.762,00200,000 8,810PCT00026 PEDIGO

00020031

CALDO DE BACON
caldo de bacon, tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

228,0040,000 5,700UND00029 APTI

00020021

CALDO DE CARNE
caldo de carne tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino

154,3545,000 3,430UND00030 APTI

00020022

CALDO DE FRANGO
caldo de frango tabletes c/ 114g. composição
básica: sal , gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

160,2045,000 3,560UND00031 APTI

00014212

CARNE BOVINA MAGRA RESFRIADA - TIPO
ACÉM OU MÚSCULO, MOÍDA SEM GORDURA,
SEBO, FRAGMENTOS ÓSSEOS OU
carne bovina magra resfriada - tipo acém ou
músculo, moída sem gordura, sebo, fragmentos
ósseos ou similares, cor avermelhada e cheiro
característico do produto. embalagem contendo
peso, data da embalagem e data de vencimento,
registro no órgão competente (sif ou sim),
conforme a legislação. embalagens de 01kg.

2.246,40120,000 18,720kg00035 FRIGOMIX

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,

2.161,90130,000 16,630kg00039
FRIGOFRIL

L
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procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

00014982

CARRÉ DE PORCO - CARNE DE COLORAÇÃO
MAIS CLARO, CARACTERIZANDO CARNE
SUÍNA, ALONGADA, FORMATO ARRED
carré de porco - carne de coloração mais claro,
caracterizando carne suína, alongada, formato
arredondado, livre de sebo ou pelanca. limpo, de
cheiro aparente a carne suína. podendo ser
solicitado em pedaços ou bifes.

1.198,00100,000 11,980kg00040
FRIGOFRIL

L

00020012
VINAGRE DE VINHO TINTO
vinagre de vinho tinto com álcool, 4.46° acidez,
garrafa com 750ml.

172,5030,000 5,750UND00146 PALLADIO

00015206

COLORAU COLORÍFICO
colorau- o colorífico deve ser constituído de
matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto. contendo no máximo 10% de sal, de
acordo com as normas vigentes. deverá conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação.

297,8020,000 14,890kg00048 PRONTO

00020028

ERVILHA EM CONSERVA, LATA 200G
ervilha em conserva, imersa em liquidode
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas

242,4080,000 3,030LT00054
PREDILECT

A

00020014
FARINHA DE TAPIOCA 500G
farinha de tapioca, acondicionada em embalagem
plástica original com 500g

105,7525,000 4,230UND00056 SUDESTE

00014189

FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG
feijão preto, tipo 1, novo, constituído de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades, mistura de
outras variedades e espécies, acondicionado em
saco plástico, pacote contendo 01kg, com
identificação do produto e prazo de validade.

328,5050,000 6,570kg00059
DONA

CLEUSA

00014216

FILÉ DE PEITO DE FRANGO
filé de peito de frango, de primeira qualidade,
congelado, embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente,
atóxico, com identificação do produto e prazo de
validade.

684,0050,000 13,680kg00064 AVIVAR

00014993

FUBÁ DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDAD
fubá de milho embalagem de 1 kg com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, pré-cozido.

159,5050,000 3,190kg00068 DORICO

00015165

LEITE CONDENSADO COMPOSTO LATA 395G
leite condensado composto de leite integral,
açúcar e lactose (tradicional), de consistência
cremosa e textura homogênea, acondicionado

500,00100,000 5,000LT00080
TRIÂNGUL

O
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em embalagem contendo 395g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 8 (oito) meses.

00018075

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
leite líquido, integral, pasteurizado, tipo longa
vida, embalagem individual contendo no mínimo
01 (um) litro, com identificação do produto e
prazo de validade, composição: leite de vaca,
estabilizante citrato de sódio, embalagem: tetra
pack, aspecto físico: líquido, unidade de
fornecimento:  caixa com  12 unidades de  01
litro.

1.005,4020,000 50,270cx00083 DAMARE

00020011

MACARRÃO SEMOLADO EMBALAGEM 500G
macarrão semolado (pct de 500 grs cada).
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina b9) e corantes
naturais (cúrcuma e urucum) contém glúten. o
produto deve ser fabricado com matéria prima de
qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação.

44,1010,000 4,410PCT00086 Alcobaça

00020013

MACARRÃO TIPO TALHARIM EMBALAGEM
500G
macarrao tipo talharim, com ovos, acondicionado
em embalagem plástica original com 500 gramas

47,5010,000 4,750PCT00088 Alcobaça

00020007

MAIONESE 500G
maionese tradicional, contendo no mínimo 500g,
com baixo teor de gordura, com identificação do
produto e prazo de validade.

81,8020,000 4,090UND00089 TOSCANO

00011878
MANTEIGA C/ 200G
manteiga c/ 200g

756,00100,000 7,560UND00090 DAMARE

00014227

MARGARINA VEGETAL POTE 500G
margarina vegetal, com sal, embalada em pote
contendo 500g, com identificação do produto e
prazo de validade.

596,00100,000 5,960UND00091 VIGOR

00001229

MASSA DE TOMATE
massa de tomate (350g cada) simples e
concentrado, elaborado com frutos sadios,
limpos e sem sementes. isento de fermentações.
deve apresentar cor, sabor e odor
característico, embalagem primária: inviolável,
sem perfurações ou outros indícios de alteração
do produto, com peso líquido de 340/350g
aproximadamente.

107,5050,000 2,150PCT00092 PRAMEZA

00015006

MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE,
BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE
SUJIDADES E OUTRAS M
milho para pipoca de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e
outras misturas de espécies, acondicionados em
embalagem de 500g.

327,00100,000 3,270PC00093 SUDESTE

00020029

MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G
milho verde em conserva; imersa em liquido; de
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas.

296,00100,000 2,960LT00094
PREDILECT

A

00020036
MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE
mistura para bolo, sabor chocolate, 185,3555,000 3,370UND00096 VILMA
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acondicionada em embalagem original com 450 g

00020037
MISTURA PARA BOLO, SABOR CÔCO
mistura para bolo, sabor coco, acondicionada em
embalagem original com 450 g

173,0050,000 3,460UND00097 VILMA

00020038
MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA
mistura para bolo, sabor laranja, acondicionada
em embalagem original com 450 g

50,1015,000 3,340UND00099 VILMA

00020039
MISTURA PARA BOLO, SABOR FESTA
mistura para bolo, sabor festa, acondicionada
em embalagem original com 450 g

167,0050,000 3,340UND00098 VILMA

00020401
MORTADELA DEFUMADA
mortadela defumada fatiada, unidade
fornecimento: quilograma.

1.114,5050,000 22,290kg00100 FRISA

00015334

OVOS DE GALINHA, BRANCO, BOA
QUALIDADE, LIMPOS, CASCAS SEM
APRESENTAÇÃO DE RACHADURAS.
ovos de galinha, branco, boa qualidade, limpos,
cascas sem apresentação de rachaduras.

228,0040,000 5,700dz00103 Ceasa

00022819
POLPA DE ABACAXI 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de abacaxi, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

47,2525,000 1,890UND00107 MOXUARA

00022820
POLPA DE MANGA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de manga, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

49,7525,000 1,990UND00111 MOXUARA

00022821
POLPA DE MARACUJA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de maracuja, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

63,5025,000 2,540UND00112 MOXUARA

00022839
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA
polpa de frutas de goiaba aondicionadas em
embalgens plasticas individuais de 100 gramas

48,0025,000 1,920UND00109 MOXUARA

00014237

QUEIJO MUSSARELA FATIADO
queijo tipo mussarela, fatiado, de primeira
qualidade, embalagem em filme pvc transparente,
ou saco plástico transparente, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade.

1.422,0050,000 28,440kg00114
PORTO
ALEGRE

00020003
REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANÁ
refrigerante 2l sabor guaraná garrafa pet

302,0050,000 6,040UND00117 COROA

00014238

REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM
CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE
VALID
requeijão cremoso, embalagem contendo no
mínimo 250g, com identificação do produto e
prazo de validade.

287,4060,000 4,790UND00122 Selita

00019106
ROSQUINHA SALGADA AMANTEIGADA EMB.
200G 232,5050,000 4,650PCT00124

 RIOS DE
OLIVEIRA

00014267

SAL REFINADO _ SAL IODADO, CONSTITUÍDO
DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E
ISENTO DE IMPUREZAS E U
sal refinado _ sal iodado, constituído de cristais
de granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade, acondicionado em saco plástico,
integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, número de registro.

48,5025,000 1,940kg00125 Nico
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deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. embalagem
com 01kg.

00014240

SALSICHA FRANGO EM BALAGEM 3KG
salsicha de frango, tipo hot dog, com teores
reduzidos de gorduras, calorias e sódio,
acondicionada em embalagem plástica, embalada
à vácuo, pacote de aproximadamente 3kg com
identificação do produto e prazo de validade.
ingredientes: carne de frango, carne de aves
mecanicamente separada, proteína vegetal,
glicose, sal, amido (máx. 2%), conservadores:
nitrato e nitrato de sódio, estabilizante:
tripolifosfato de sódio, antioxidante: eritorbato de
sódio, aromatizante: aroma natural.

264,4020,000 13,220PC00127 AVIVAR

00015170

SALSICHA CARNE BOVINA/SUÍNA TIPO
HOT-DOG EMBALAGEM 1KG
salsicha_ de carne bovina/suína tipo hot-dog
com no máximo de 2% de amido. com aspecto
característico, cor própria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor
próprio, com adição de água ou gelo no máximo
de 10%. com registro no sif ou sisp - embalagem
de 1 kg. validade mínima de 6 (seis) meses a
partr da data de entrega.

160,0020,000 8,000kg00126 AVIVAR

00020394

 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
achocolatado em pó instantâneo, vitaminado,
contendo ingredientes básicos: açúcar, cacau
em pó, leite em pó. lata de 400 g, lacrada,
embalagem seca. prazo de validade: mínimo 6
meses..

119,8020,000 5,990UND00001
NUTRIWA

Y

00020063

ACHOCOLATADO CAIXINHA 200ML
achocolatado líquido 200 ml.  tipo achocolatado
em embalagem tetra park contendo 200 ml. caixa
contendo 27 unidades de 200 ml

2.263,2080,000 28,290cx00002 IBITURUNA

00015083

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
açúcar cristal, branco, 1ª qualidade, embalagem
com 5kg
açúcar cristal _ acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. pacotes com 5kg.

1.182,00100,000 11,820PCT00003 Paineiras

00015084
AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG
açúcar refinado 1kg 99,7525,000 3,990PC00004

SANTA
CLARA

00015149

AMENDOIM, S/CASCA, ODOR, SABOR
CARACTERÍSTICOS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILEN
amendoim, s/casca, odor, sabor característicos.
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo): valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação/validade. isento de: matéria terrosa,
parasitas, larvas, material estranho sem
umidade. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

70,1010,000 7,010PC00008 SUDESTE

00020045
ATUM RALADO EM CONSERVA
atum em conserva; ralado; imerso em oleo

471,1070,000 6,730LT00012 88
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comestivel; de primeira qualidade; caracteristicas
fisicas: pescado fresco, limpo e viscerado; sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. prazo validade: minimo de 24 meses
a partir da entrega. unidade de fornecimento: lata
170 gramas

00020027

AZEITE DE OLIVA, VIRGEM, 500ML
azeite de oliva; virgem e refinado; 100% puro;
acidez: 0,5 %; embalagem de vidro; validade: 10
meses a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 270, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: frasco 500 mililitro.

1.035,3070,000 14,790UND00013 AVEIRO

00020025

BACON DEFUMADO
bacon, defumado, em peça, embalado a vacuo,
em saco plastico transparente, atoxico, limpo,
nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do
consumo, contendo, acondicionada em caixas
lacradas. a embalagem deve conter
externamente os dados de identificaçao e
procedencia, informaçoes nutricionais, numero
de lote, data de validade, quantidade do produto,
numero do registro do ministerio da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeçao do sif
e atender as especificaçoes tecnicas da nta 04
do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. o
produto devera apresentar validade minima de
30 dias a partir da data de entraga na unidade
requisitante em quilograma

1.046,5050,000 20,930KG00015
SABORAT

A

00020397
BISCOITO CREAM CRACKER 200G
biscoito salgado, tipo cream cracker,
acondicionado em embalagem original com 200 g.

476,00170,000 2,800PCT00020 RENATA

00020000

BATATA PALHA
batata palha embalagem com 400 g, plástico
transparente com identificação do produto,
marca do fabricante, data de validade.

573,0050,000 11,460PCT00016 BOA

00009675
BISCOITO CASEIRO
biscoito caseiro

2.700,00100,000 27,000KG00019
RIOS E

OLIVEIRA

00002474
BISCOITO
biscoito doce, tipo maisena com embalagem
dupla proteção ou protetores internos 360g.

465,30110,000 4,230PCT00018 VILMA

00020061

REQUEIJÃO CREMOSO 500G
bisnaga de requeijao cremoso, embalagem com
500g, embalagem plastica original contendo data
de validade, lote e igredientes.

1.378,00130,000 10,600UND00121 Selita

00019797

CAFÉ 100% ARÁBICA 1KG
café 100% arábica, tipo 6, moído em pó para
coador de papel ou pano, 1ª qualidade,
embalagem com 500g, torra escura tradicional,
acidez suave. produto devidamente selecionado,
beneficiado, torrado e moído. o produto deve
estar dentro das normas legais e apresentar
uma composição centesimal aproximada de 5g
de proteínas, 1,7g de lipídios e 13,4 de glicídios.
apresentar selo de qualidade abic.

1.321,50150,000 8,810PCT00026 PEDIGO

00020031
CALDO DE BACON
caldo de bacon, tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,

57,0010,000 5,700UND00029 APTI
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extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

00020021

CALDO DE CARNE
caldo de carne tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino

154,3545,000 3,430UND00030 APTI

00020022

CALDO DE FRANGO
caldo de frango tabletes c/ 114g. composição
básica: sal , gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

160,2045,000 3,560UND00031 APTI

00014212

CARNE BOVINA MAGRA RESFRIADA - TIPO
ACÉM OU MÚSCULO, MOÍDA SEM GORDURA,
SEBO, FRAGMENTOS ÓSSEOS OU
carne bovina magra resfriada - tipo acém ou
músculo, moída sem gordura, sebo, fragmentos
ósseos ou similares, cor avermelhada e cheiro
característico do produto. embalagem contendo
peso, data da embalagem e data de vencimento,
registro no órgão competente (sif ou sim),
conforme a legislação. embalagens de 01kg.

2.246,40120,000 18,720kg00035 FRIGOMIX

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

831,5050,000 16,630kg00039
FRIGOFRIL

L

00014982

CARRÉ DE PORCO - CARNE DE COLORAÇÃO
MAIS CLARO, CARACTERIZANDO CARNE
SUÍNA, ALONGADA, FORMATO ARRED
carré de porco - carne de coloração mais claro,
caracterizando carne suína, alongada, formato
arredondado, livre de sebo ou pelanca. limpo, de
cheiro aparente a carne suína. podendo ser
solicitado em pedaços ou bifes.

1.198,00100,000 11,980kg00040
FRIGOFRIL

L

00020012
VINAGRE DE VINHO TINTO
vinagre de vinho tinto com álcool, 4.46° acidez,
garrafa com 750ml.

172,5030,000 5,750UND00146 PALLADIO

00015206

COLORAU COLORÍFICO
colorau- o colorífico deve ser constituído de
matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto. contendo no máximo 10% de sal, de
acordo com as normas vigentes. deverá conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação.

297,8020,000 14,890kg00048 PRONTO

00020028

ERVILHA EM CONSERVA, LATA 200G
ervilha em conserva, imersa em liquidode
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc

151,5050,000 3,030LT00054
PREDILECT

A
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272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas

00020014
FARINHA DE TAPIOCA 500G
farinha de tapioca, acondicionada em embalagem
plástica original com 500g

84,6020,000 4,230UND00056 SUDESTE

00022840
QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO
queijo tipo minas padrão, acondicionado em
embalgens plasticas original e  individual.

1.138,5030,000 37,950kg00116
PORTO
ALEGRE

00015155

CANJICA BRANCA 500G
canjicão, milho para preparo de canjica branca,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

80,7030,000 2,690PC00034 SUDESTE

00020062

BISCOITO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL
biscoito tipo club social. pacote  156 g, com 06
embalagens individuais de 26 g cada. : biscoito
apresentação retangular, classificação: tipo club
social original – ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar, açúcar invertido,
sal, cálcio, maltodextrina, vitaminas: niacina
(vitamina b3), riboflavina (vitamina b2), tiamina
(vitamina b 1), fermentos químicos: fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio e bicarbonato
de amônio. gramatura 156g. prazo de validade:
mínimo de 06 meses, contados da data da
entrega

159,0050,000 3,180PCT00021 PTISTOP

00014214

APRESUNTADO DE BOA PROCEDÊNCIA E DE
QUALIDADE COM REGISTRO NO SIF OU SIE,
COM CHEIRO PRÓPRIO, SABOR
apresuntado de boa procedência e de qualidade
com registro no sif ou sie, com cheiro próprio,
sabor suave, levemente salgado e resfriado
fatiado quando solicitado.

1.629,00100,000 16,290kg00010 FRISA

00020070

IOGURTE-BEBIDA LÁCTEA 150ML
iogurte- bebida láctea, com polpa de fruta, em
sabor morango. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de produto
e atender as especificações técnicas da anvisa
e inmetro. embalagem de 150 ml. prazo de
validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega
do produto.

72,2525,000 2,890UND00078 Selita

00020041

IOGURTE, SABOR AMEIXA
iogurte; sabor: ameixa, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionadoem
em embalagem plastica original; validade: minimo
de 24 dias a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 273, de
22/09/2005; unidade de fornecimento: 1l

203,2525,000 8,130UND00075 Selita

00020042

IOGURTE, SABOR MORANGO
iogurte; sabor: morango, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24

164,7525,000 6,590UND00076 Selita
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dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

00020043

IOGURTE, SABOR PÊSSEGO
iogurte; sabor: pessego, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em
embalage plastica original; validade: minimo de 24
dias a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 273, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: 1l

164,7525,000 6,590UND00077 Selita

00020040
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 85G
gelatina em pó, sabor morango, acondicionado
em embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00072 APTI

00008269
GELATINA EM PÓ SABOR UVA 85G
gelatina em pó, sabor uva, acondicionado em
embalagem original com 85 g

186,5050,000 3,730UND00074 APTI

00008268
GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI 85G
gelatina em pó, sabor abacaxi, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00069 APTI

00008593
GELATINA EM PÓ SABOR TUTI FRUTI 85G
gelatina em pó, sabor tuti fruti, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00073 APTI

00008271
GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 85G
gelatina em pó, sabor framboesa, acondicionado
em embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00070 APTI

00008270
GELATINA EM PÓ SABOR LIMAO 85G
gelatina em pó, sabor limão, acondicionado em
embalagem original com 85 g

153,0050,000 3,060UND00071 APTI

00022839
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA
polpa de frutas de goiaba aondicionadas em
embalgens plasticas individuais de 100 gramas

48,0025,000 1,920UND00109 MOXUARA

00015019

SUCO CONCENTRADO ACEROLA 100%
NATURAL SEM AÇUCAR
suco de frutas concentrado, 100% natural, sem
açúcar,  rendimento mínimo de 3 litros, produto
proveniente de matéria-prima sã, isentas de
sujidade e parasitas. acondicionado em
embalagem plástica de 01 litro, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, lote e
rendimento mínimo. sabor: acerola. de primeira
qualidade.

399,5050,000 7,990L00129 DA FRUTA

00022843

SUCO DE CAJU PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco e caju pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

267,0050,000 5,340L00137
BELLA
ISCHIA

00012484

SUCO DE MANGA PRONTO EMBALGEM LONGA
VIDA
suco de manga pronto, acondicionado em
embalegens longa vida de 01 litro.

245,0050,000 4,900L00138
BELLA
ISCHIA

00014620

REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
refrigerante sabor cola, acondicionado em
garrafa descartável de 2 litros.
padrão de qualidade pepis, coca-cola, antártica,
fanta.

464,8070,000 6,640UND00118 COROA

00009863

MACARRAO PARAFUSO EMBALAGEM 1KG
macarrão parafuso, à base de farinha, massa
com ovos, embalagem contendo no mínimo 1k,
com identificação do produto e prazo de
validade.

110,8020,000 5,540PCT00085 Alcobaça
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00014263

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 1K
macarrão massa de sêmola tipo espaguete _
massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de
sujidades, pasteurizado, médio, sem ovos,
embalagem plástica resistente e transparente,
rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses. pacotes com 01kg.

148,5025,000 5,940PCT00087 Alcobaça

00022844

ROSQUINHA SABOR COCO EMBALAGEM 400G
biscoito tipo rosquinha sabor coco, valor
energético, embalagem integra de 400g, na
embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto.
fabricado a partir de matéria prima de primeira
qualidade sãs e limpas. serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais e que
se quebram com facilidade. aparência massa
torrada. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses na data da entrega.

1.018,30170,000 5,990PC00123 VILMA

00010172

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER CHOCOLATE
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor chocolate
com 28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00027 BIZ

00022845

CAIXA DE BISCOITO MINI WAFER MORANGO
COM 28 UNIDADES DE 20G
caixa de biscoito mini wafer sabor morango com
28 unidades de 20g
produto com a seguinte descrição: biscoito tipo
wafer com recheio de chocolate embalagem com
20 g. ingredientes: farinha de trigo, amido,
fermento químico, manteiga ou gorduras/óleo
vegetal (livre de gordura trans), leite, açúcar,
ovos, e outros ingredientes, desde que
mencionados e aprovadas pelos órgãos
competentes, que não descaracterizem o
produto, apresentado sob a forma de folhas
prensadas superpostas em camadas,
recheados com creme apropriado no sabor
chocolate.  o produto não deverá conter soja
(exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem
corantes artificiais. caixa com 28 unidades de
20g cada.

2.984,5050,000 59,690cx00028 BIZ

00005083

POLPA DE TOMATE EMBALAGEM 520G
polpa de tomate, validade minima de 12 meses a
partir da data de entrega; legislacao: conforme
resolucao rdc n 276, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: caixa de 520 gramas.

532,00100,000 5,320UND00113
PREDILECT

A
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00022846

ÁGUA MINERAL GARRAFA 500ML
água mineral, sem gás, garrafa contendo no
mínimo 500 ml, prazo de validade no mínimo 06
meses a partir da data de entrega.

89,6070,000 1,280UND00006 CAMPINHO

00014988

FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 1KG
farinha de mandioca pacote com 1kg,
enriquecida com ferro e ácido fólico, com
identificação do produto e prazo de validade
mínimo 06 meses a partir da data de entrega.

48,7010,000 4,870kg00055 Norte

00022842
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 2 LITROS
refrigerante sabor limão, acondicionado em
garrafa pet de 02 litros.

185,2040,000 4,630UND00120 COROA

00022841
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS
refrigerante sabor laranja, acondicionado em
garrafa pet de 02 litros.

135,2020,000 6,760UND00119 COROA

00022839
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA
polpa de frutas de goiaba aondicionadas em
embalgens plasticas individuais de 100 gramas

48,0025,000 1,920UND00109 MOXUARA

00021287
POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA
polpa de fruta de graviola; 100% natural,
embalagem com 100 gramas

50,7525,000 2,030UND00108 MOXUARA

00020394

 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
achocolatado em pó instantâneo, vitaminado,
contendo ingredientes básicos: açúcar, cacau
em pó, leite em pó. lata de 400 g, lacrada,
embalagem seca. prazo de validade: mínimo 6
meses..

239,6040,000 5,990UND00001
NUTRIWA

Y

00020063

ACHOCOLATADO CAIXINHA 200ML
achocolatado líquido 200 ml.  tipo achocolatado
em embalagem tetra park contendo 200 ml. caixa
contendo 27 unidades de 200 ml

565,8020,000 28,290cx00002 IBITURUNA

00015083

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
açúcar cristal, branco, 1ª qualidade, embalagem
com 5kg
açúcar cristal _ acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. pacotes com 5kg.

1.418,40120,000 11,820PCT00003 Paineiras

00015084
AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG
açúcar refinado 1kg 59,8515,000 3,990PC00004

SANTA
CLARA

00015149

AMENDOIM, S/CASCA, ODOR, SABOR
CARACTERÍSTICOS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILEN
amendoim, s/casca, odor, sabor característicos.
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo): valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação/validade. isento de: matéria terrosa,
parasitas, larvas, material estranho sem
umidade. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

70,1010,000 7,010PC00008 SUDESTE

00020045

ATUM RALADO EM CONSERVA
atum em conserva; ralado; imerso em oleo
comestivel; de primeira qualidade; caracteristicas
fisicas: pescado fresco, limpo e viscerado; sem
danos fisicos oriundos do manuseio e

336,5050,000 6,730LT00012 88
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transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. prazo validade: minimo de 24 meses
a partir da entrega. unidade de fornecimento: lata
170 gramas

00020027

AZEITE DE OLIVA, VIRGEM, 500ML
azeite de oliva; virgem e refinado; 100% puro;
acidez: 0,5 %; embalagem de vidro; validade: 10
meses a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 270, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: frasco 500 mililitro.

1.183,2080,000 14,790UND00013 AVEIRO

00020025

BACON DEFUMADO
bacon, defumado, em peça, embalado a vacuo,
em saco plastico transparente, atoxico, limpo,
nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do
consumo, contendo, acondicionada em caixas
lacradas. a embalagem deve conter
externamente os dados de identificaçao e
procedencia, informaçoes nutricionais, numero
de lote, data de validade, quantidade do produto,
numero do registro do ministerio da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeçao do sif
e atender as especificaçoes tecnicas da nta 04
do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. o
produto devera apresentar validade minima de
30 dias a partir da data de entraga na unidade
requisitante em quilograma

1.046,5050,000 20,930KG00015
SABORAT

A

00022840
QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO
queijo tipo minas padrão, acondicionado em
embalgens plasticas original e  individual.

379,5010,000 37,950kg00116
PORTO
ALEGRE

00020397
BISCOITO CREAM CRACKER 200G
biscoito salgado, tipo cream cracker,
acondicionado em embalagem original com 200 g.

168,0060,000 2,800PCT00020 RENATA

00020000

BATATA PALHA
batata palha embalagem com 400 g, plástico
transparente com identificação do produto,
marca do fabricante, data de validade.

573,0050,000 11,460PCT00016 BOA

00002474
BISCOITO
biscoito doce, tipo maisena com embalagem
dupla proteção ou protetores internos 360g.

253,8060,000 4,230PCT00018 VILMA

00020061

REQUEIJÃO CREMOSO 500G
bisnaga de requeijao cremoso, embalagem com
500g, embalagem plastica original contendo data
de validade, lote e igredientes.

212,0020,000 10,600UND00121 Selita

00019797

CAFÉ 100% ARÁBICA 1KG
café 100% arábica, tipo 6, moído em pó para
coador de papel ou pano, 1ª qualidade,
embalagem com 500g, torra escura tradicional,
acidez suave. produto devidamente selecionado,
beneficiado, torrado e moído. o produto deve
estar dentro das normas legais e apresentar
uma composição centesimal aproximada de 5g
de proteínas, 1,7g de lipídios e 13,4 de glicídios.
apresentar selo de qualidade abic.

881,00100,000 8,810PCT00026 PEDIGO

00020031

CALDO DE BACON
caldo de bacon, tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

57,0010,000 5,700UND00029 APTI
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00020021

CALDO DE CARNE
caldo de carne tabletes c/ 114g. composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino

34,3010,000 3,430UND00030 APTI

00020022

CALDO DE FRANGO
caldo de frango tabletes c/ 114g. composição
básica: sal , gordura vegetal, amido, cebola,
extrato de carne, salsa, amido, louro,
pimenta-do-reino.

35,6010,000 3,560UND00031 APTI

00014212

CARNE BOVINA MAGRA RESFRIADA - TIPO
ACÉM OU MÚSCULO, MOÍDA SEM GORDURA,
SEBO, FRAGMENTOS ÓSSEOS OU
carne bovina magra resfriada - tipo acém ou
músculo, moída sem gordura, sebo, fragmentos
ósseos ou similares, cor avermelhada e cheiro
característico do produto. embalagem contendo
peso, data da embalagem e data de vencimento,
registro no órgão competente (sif ou sim),
conforme a legislação. embalagens de 01kg.

748,8040,000 18,720kg00035 FRIGOMIX

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

332,6020,000 16,630kg00039
FRIGOFRIL

L

00020012
VINAGRE DE VINHO TINTO
vinagre de vinho tinto com álcool, 4.46° acidez,
garrafa com 750ml.

115,0020,000 5,750UND00146 PALLADIO

00015206

COLORAU COLORÍFICO
colorau- o colorífico deve ser constituído de
matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto. contendo no máximo 10% de sal, de
acordo com as normas vigentes. deverá conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação.

148,9010,000 14,890kg00048 PRONTO

00020028

ERVILHA EM CONSERVA, LATA 200G
ervilha em conserva, imersa em liquidode
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de 22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas

151,5050,000 3,030LT00054
PREDILECT

A

00020014
FARINHA DE TAPIOCA 500G
farinha de tapioca, acondicionada em embalagem
plástica original com 500g

21,155,000 4,230UND00056 SUDESTE

00014189
FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG
feijão preto, tipo 1, novo, constituído de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%,

328,5050,000 6,570kg00059
DONA

CLEUSA
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isento de material terroso, sujidades, mistura de
outras variedades e espécies, acondicionado em
saco plástico, pacote contendo 01kg, com
identificação do produto e prazo de validade.

00014216

FILÉ DE PEITO DE FRANGO
filé de peito de frango, de primeira qualidade,
congelado, embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente,
atóxico, com identificação do produto e prazo de
validade.

1.368,00100,000 13,680kg00064 AVIVAR

00014993

FUBÁ DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDAD
fubá de milho embalagem de 1 kg com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, pré-cozido.

159,5050,000 3,190kg00068 DORICO

00015165

LEITE CONDENSADO COMPOSTO LATA 395G
leite condensado composto de leite integral,
açúcar e lactose (tradicional), de consistência
cremosa e textura homogênea, acondicionado
em embalagem contendo 395g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 8 (oito) meses.

1.000,00200,000 5,000LT00080
TRIÂNGUL

O

00018075

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
leite líquido, integral, pasteurizado, tipo longa
vida, embalagem individual contendo no mínimo
01 (um) litro, com identificação do produto e
prazo de validade, composição: leite de vaca,
estabilizante citrato de sódio, embalagem: tetra
pack, aspecto físico: líquido, unidade de
fornecimento:  caixa com  12 unidades de  01
litro.

4.524,3090,000 50,270cx00083 DAMARE

00020399

LINGUIÇA SUINA, TIPO CALABRESA
linguiça suína, tipo calabresa, fina, embalada à
vácuo, acondicionada em embalagem plástica
original com 500 gramas

631,0050,000 12,620PCT00084 AVIVAR

00020011

MACARRÃO SEMOLADO EMBALAGEM 500G
macarrão semolado (pct de 500 grs cada).
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina b9) e corantes
naturais (cúrcuma e urucum) contém glúten. o
produto deve ser fabricado com matéria prima de
qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação.

88,2020,000 4,410PCT00086 Alcobaça

00020013

MACARRÃO TIPO TALHARIM EMBALAGEM
500G
macarrao tipo talharim, com ovos, acondicionado
em embalagem plástica original com 500 gramas

95,0020,000 4,750PCT00088 Alcobaça

00020007

MAIONESE 500G
maionese tradicional, contendo no mínimo 500g,
com baixo teor de gordura, com identificação do
produto e prazo de validade.

265,8565,000 4,090UND00089 TOSCANO

00011878
MANTEIGA C/ 200G
manteiga c/ 200g

756,00100,000 7,560UND00090 DAMARE

00014227

MARGARINA VEGETAL POTE 500G
margarina vegetal, com sal, embalada em pote
contendo 500g, com identificação do produto e
prazo de validade.

596,00100,000 5,960UND00091 VIGOR

00001229
MASSA DE TOMATE
massa de tomate (350g cada) simples e
concentrado, elaborado com frutos sadios,

107,5050,000 2,150PCT00092 PRAMEZA
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limpos e sem sementes. isento de fermentações.
deve apresentar cor, sabor e odor
característico, embalagem primária: inviolável,
sem perfurações ou outros indícios de alteração
do produto, com peso líquido de 340/350g
aproximadamente.

00015006

MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE,
BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE
SUJIDADES E OUTRAS M
milho para pipoca de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e
outras misturas de espécies, acondicionados em
embalagem de 500g.

327,00100,000 3,270PC00093 SUDESTE

00020029

MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G
milho verde em conserva; imersa em liquido; de
primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; embalagem sem
danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc
272, de22/09/2005, da anvisa e suas alteracoes
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega. unidade de fornecimento: lata 200
gramas.

148,0050,000 2,960LT00094
PREDILECT

A

00020035
MISTURA PARA BOLO, SABOR ABACAXI
mistura para bolo, sabor abacaxi, acondicionada
em embalagem original com 450 g

167,0050,000 3,340UND00095 VILMA

00020036
MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE
mistura para bolo, sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original com 450 g

269,6080,000 3,370UND00096 VILMA

00020037
MISTURA PARA BOLO, SABOR CÔCO
mistura para bolo, sabor coco, acondicionada em
embalagem original com 450 g

173,0050,000 3,460UND00097 VILMA

00020038
MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA
mistura para bolo, sabor laranja, acondicionada
em embalagem original com 450 g

334,00100,000 3,340UND00099 VILMA

00020039
MISTURA PARA BOLO, SABOR FESTA
mistura para bolo, sabor festa, acondicionada
em embalagem original com 450 g

233,8070,000 3,340UND00098 VILMA

00020401
MORTADELA DEFUMADA
mortadela defumada fatiada, unidade
fornecimento: quilograma.

2.229,00100,000 22,290kg00100 FRISA

00015334

OVOS DE GALINHA, BRANCO, BOA
QUALIDADE, LIMPOS, CASCAS SEM
APRESENTAÇÃO DE RACHADURAS.
ovos de galinha, branco, boa qualidade, limpos,
cascas sem apresentação de rachaduras.

1.026,00180,000 5,700dz00103 Ceasa

00008968
PEITO DE FRANDO CONGELADO SEM OSSO
peito de frando congelado sem osso

1.378,00100,000 13,780KG00105 RIVELLI

00022819
POLPA DE ABACAXI 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de abacaxi, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

47,2525,000 1,890UND00107 MOXUARA

00022820
POLPA DE MANGA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de manga, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

49,7525,000 1,990UND00110 MOXUARA

00022821
POLPA DE MARACUJA 100% NATURAL 100G
polpa de fruta de maracuja, 100% natural,
embalagem com 100 gramas.

63,5025,000 2,540UND00112 MOXUARA
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00020015

QUEIJO PARMESÃO RALADO 200G
queijo parmessão, de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem plástica original
com 200 gramas

115,1535,000 3,290UND00115
PORTO
ALEGRE

00014237

QUEIJO MUSSARELA FATIADO
queijo tipo mussarela, fatiado, de primeira
qualidade, embalagem em filme pvc transparente,
ou saco plástico transparente, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade.

2.844,00100,000 28,440kg00114
PORTO
ALEGRE

00020003
REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANÁ
refrigerante 2l sabor guaraná garrafa pet 422,8070,000 6,040UND00117 COROA

00014238

REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM
CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE
VALID
requeijão cremoso, embalagem contendo no
mínimo 250g, com identificação do produto e
prazo de validade.

335,3070,000 4,790UND00122 Selita

00019106
ROSQUINHA SALGADA AMANTEIGADA EMB.
200G

697,50150,000 4,650PCT00124
 RIOS DE
OLIVEIRA

00014267

SAL REFINADO _ SAL IODADO, CONSTITUÍDO
DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E
ISENTO DE IMPUREZAS E U
sal refinado _ sal iodado, constituído de cristais
de granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade, acondicionado em saco plástico,
integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, número de registro.
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. embalagem
com 01kg.

48,5025,000 1,940kg00125 Nico

00015170

SALSICHA CARNE BOVINA/SUÍNA TIPO
HOT-DOG EMBALAGEM 1KG
salsicha_ de carne bovina/suína tipo hot-dog
com no máximo de 2% de amido. com aspecto
característico, cor própria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor
próprio, com adição de água ou gelo no máximo
de 10%. com registro no sif ou sisp - embalagem
de 1 kg. validade mínima de 6 (seis) meses a
partr da data de entrega.

720,0090,000 8,000kg00126 AVIVAR

00014240

SALSICHA FRANGO EM BALAGEM 3KG
salsicha de frango, tipo hot dog, com teores
reduzidos de gorduras, calorias e sódio,
acondicionada em embalagem plástica, embalada
à vácuo, pacote de aproximadamente 3kg com
identificação do produto e prazo de validade.
ingredientes: carne de frango, carne de aves
mecanicamente separada, proteína vegetal,
glicose, sal, amido (máx. 2%), conservadores:
nitrato e nitrato de sódio, estabilizante:
tripolifosfato de sódio, antioxidante: eritorbato de
sódio, aromatizante: aroma natural.

528,8040,000 13,220PC00127 AVIVAR

228.889,20


