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c) Modalidade:

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

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

10/03/2022
Pregão presencial
7/2022 - PR
25/2022

Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar e para atender os
usuários da política de assistência social através dos programas, projetos, cursos
profissionalizantes, reuniões do programa Bolsa Família, através do CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e
idosos, participantes das oficinas socioeducativas e outros, com entrega parcelada,
durante o exercício de 2022.

Participante: ADILIO BATISTI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

125 Salsicha de frango - resfriada. Deve possuir data de fabrica 300,000 UNI 15,90 4.770,00

Total do Participante: 4.770,00

Participante: CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ

85 Margarina vegetal com sal, com 65% ou mais de lipídios.  Dev 250,000 UNI 4,75 1.187,50

87 CAFÉ TIPO MOÍDO, TORRADO - EMBALADO ALUMINIZADO. A
EMBALAGEM

180,000 PCT 12,19 2.194,20

108 Leite Integral, sem lactose - sem glúten, enriquecido de vitaminas e minerais.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 litro.
Isenta de gordura trans.

250,000 LIT 4,15 1.037,50

109 Leite UHT Integral - com 3% de gordura, inspecionado. Embalagem Tetra
Pack. Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar
de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem em caixa
de 12 litros. Isenta de gordura trans.

850,000 CAX 43,20 36.720,00

Total do Participante: 41.139,20

Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA

1 Abacaxi - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo
de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

450,000 UN 4,50 2.025,00

4 Laranja - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo
de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.000,0 KG 2,00 2.000,00

5 Maçã fuji - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo
de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos

2.300,0 KG 4,00 9.200,00

7 Manga rosa - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.200,0 KG 3,00 3.600,00

9 Melancia - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em 4.000,0 KG 2,00 8.000,00
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processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

14 Batata inglesa - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, lavada,
sem brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos

1.800,0 KG 3,70 6.660,00

22 Tomate longa vida - selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.150,0 KG 3,70 4.255,00

25 Batata doce - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, lavada,
sem brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixa
plástica limpa. Incluso logística local.

350,000 KG 2,20 770,00

26 Mandioca – sem casca, isenta de lesão de origem física oriundos do
manuseio e transporte. Firme, com as características, descascadas,
acondicionadas em sacos plásticos transportes próprios para alimentos,
fechados, contendo rotulagem com data da fabricação e validade, bem como
informações nutricionais do produto, sendo embalados em 1 ou 5 kg,
conforme solicitado pela secretaria responsável. Estabelecimento com
licença da vigilância sanitária.

620,000 KG 6,00 3.720,00

29 Alho roxo - selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo
de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. Acondicionado em
embalagem de 100 gramas.

490,000 KG 3,00 1.470,00

30 Açafrão da terra - cúrcuma moída, embalagem íntegra dentro do prazo de
validade contendo 50 gramas.

160,000 PCT 2,90 464,00

31 Chimichurri sem pimenta – deve possuir identificação do produto. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 100 gramas.

220,000 PCT 4,30 946,00

33 Cravo da índia - Deve possuir identificação do produto.  A embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionada em embalagem de
10 a 15 gramas.

40,000 PCT 2,40 96,00

34 Canela em rama - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 10 gramas.

40,000 PCT 2,09 83,60

35 Canela em Pó – pura, cor, odor e sabor característico. Embalagem de 40g,
contendo o numero de registro em órgão competente, e informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e de vencimento. Apresentar
validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

40,000 PCT 2,99 119,60

36 Louro Folha - Deve possuir data de fabricação e validade. A 130,000 PCT 2,00 260,00

37 Erva Doce, Deve possuir data de fabricação e validade. A emb 60,000 UNI 2,00 120,00

39 Ervilha congelada. Deve possuir data de fabricação e validad 400,000 PCT 5,70 2.280,00

40 Milho congelado. Deve possuir data de fabricação e validade. 400,000 PCT 5,00 2.000,00

54 Refrigerantes 2 lts - Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.  Sabores
diversos.

550,000 UN 4,49 2.469,50

58 Extrato de tomate - Deve possuir data de fabricação e valida 180,000 UNI 6,90 1.242,00

62 Achocolatado em pó, com alto teor de ferro, apresentando 4,2 520,000 PCT 2,99 1.554,80

63 Amido de milho, não deverá apresentar resíduos, bolor, cheir 140,000 PCT 5,50 770,00

66 Arroz Parbolizado, tipo 1, longo, grãos inteiros, isento de 620,000 PCT 16,00 9.920,00

74 Farinha de milho Biju - Deve possuir data de fabricação e va 120,000 UNI 5,20 624,00

77 Ovos vermelhos de galinha, inspecionado, casca lisa e intact 850,000 DUZ 6,49 5.516,50

81 Doce de fruta cremoso DIET – sem adição de açucares, Polpa de fruta,
água, sucralose, sorbitol, pectina cítrica, ácido cítrico. Nos sabores, uva,
goiaba, morango, figo. Aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao mesmo e
deverá ser isento de ranço e outras características indesejáveis. Deve
possuir data de fabricação e

130,000 UNI 10,88 1.414,40
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validade mínima de 90 dias a partir da data da entrega do produto. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 290 gramas.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

83 Doce de leite em pasta. Deve possuir data de fabricação e va 230,000 UNI 3,50 805,00

84 Goiabada - Deve possuir data de fabricação e validade. A emb 130,000 UNI 3,50 455,00

88 CHÁS DIVERSOS SABORES - FLORES, FRUTAS E ERVAS. DEVE
POSSUIR

350,000 CAX 1,95 682,50

89 CHÁ MATE TOSTADO - DIVERSOS SABORES. DEVE POSSUIR DATA DE
FA

200,000 CAX 4,50 900,00

93 Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate - de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas, sódio
abaixo de 150 mg, isenta de gordura trans. Deve possuir data de fabricação.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 335 a 400 gramas.

700,000 PCT 3,39 2.373,00

96 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate, de primeira q 650,000 PCT 3,49 2.268,50

98 Biscoito salgado tipo cream-cracker, de primeira qualidade, 550,000 PCT 3,45 1.897,50

100 Biscoito doce sem glúten e sem lactose - a base de farinha de arroz integral
e óleos vegetais (palma e milho). Embalagem de no mínimo 300 gramas.
Sem glúten e sem lactose. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. Deve
possuir data de fabricação e validade mínima de 60 dias a partir da entrega
do produto.

500,000 PCT 10,00 5.000,00

102 Massa de sêmola para sopa tipo cabelo de anjo, a base de ovo 250,000 PCT 4,50 1.125,00

106 Macarrão tipo letrinhas – com ovos. Validade 12 meses a partir da data de
entrega do produto. Acondicionado em embalagem de 500 gramas. NÃO
DEVE CONTER GORDURA TRANS. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente

350,000 PCT 4,35 1.522,50

111 Iogurte de polpa de frutas integral - tipo 1 de bandeja com 6 unidades, sabor
morango.  Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem com 6 unidades.
Isenta de gordura trans.

450,000 BAND 3,70 1.665,00

113 Iogurte de polpa de fruta integral sem lactose – diversos sabores. Deve
possuir data de fabricação e validade mínima de 30 dias a contar da data de
entrega. A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 170 gramas.

600,000 UNI 2,70 1.620,00

124 Salsicha  de  suíno,  resfriada. Deve possuir data de fabric 450,000 KG 13,00 5.850,00

Total do Participante: 97.744,40

Participante: ELIANE M. ALBERICI VASSOLER

104 Massa caseira, tipo espaguete, resfriada, feita com ovos. De 500,000 PCT 6,75 3.375,00

133 Cuca Simples: características gerais: com sabor e cor própri 800,000 UNI 10,25 8.200,00

134 Pão, tipo francês - peso aproximado da unidade 50 gramas. Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Isento de gordura trans.

3.000,0 KG 8,30 24.900,00

135 Pão sovado caseirinho - pesando 70 gramas a unidade, tamanho 1.800,0 KG 8,10 14.580,00

136 Pão sovado tipo sanduiche e/ou cachorro quente - fresco (fei 600,000 KG 9,50 5.700,00

137 Pão Integral tipo cassetinho - sendo  cada  unidade de aprox 1.120,0 KG 14,39 16.116,80

138 Bolachas - diversas (kg). 350,000 KG 27,19 9.516,50

139 Bolo com recheio de frutas - (kg). 300,000 KG 28,39 8.517,00

140 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate - em pedaços (kg) 350,000 KG 28,39 9.936,50

141 Bolo de chocolate com cobertura de chocolate - em pedaços (k 350,000 KG 28,29 9.901,50
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

142 Bolo de fubá - sem cobertura, em pedaços (kg). 300,000 KG 27,99 8.397,00

143 Bolo salgado - de presunto e queijo (kg). 350,000 KG 24,59 8.606,50

144 Docinhos diversos - (brigadeiro, beijinhos, cajuzinhos) (kg) 400,000 KG 36,99 14.796,00

145 Enroladinho de salsicha - pequeno (kg). 400,000 KG 18,50 7.400,00

146 Esfira de carne - pequena (kg). 400,000 KG 24,50 9.800,00

147 Esfira de frango - pequena (kg). 400,000 KG 28,89 11.556,00

148 Grostoli doce - simples (kg). 370,000 KG 22,19 8.210,30

149 Grostoli salgado - (kg). 370,000 KG 19,59 7.248,30

150 Mini cuca (kg). 300,000 KG 15,49 4.647,00

151 Mini sanduíche (presunto, queijo, tomate, alface e cenoura), 350,000 KG 24,50 8.575,00

152 Mini sanduíche  (presunto, queijo, tomate, alface  e cenoura 300,000 KG 27,69 8.307,00

153 Palito salgado integral (kg). 250,000 KG 33,09 8.272,50

154 Pão de queijo - grande (kg). 270,000 KG 26,59 7.179,30

155 Risoles de carne - pequeno (kg). 250,000 KG 20,50 5.125,00

156 Risoles de frango - pequeno (kg). 250,000 KG 19,50 4.875,00

157 Risoles de presunto e queijo - pequeno (kg). 200,000 KG 19,00 3.800,00

158 Sonho doce - goiabada e doce de leite - grande (kg). 200,000 KG 28,89 5.778,00

159 Torta de bolacha - (recheio diversos) (kg). 180,000 KG 28,99 5.218,20

160 Mini croissant salgado - calabresa, presunto e queijo (kg). 250,000 KG 36,69 9.172,50

161 Croquete - de carne (kg). 250,000 KG 19,50 4.875,00

162 Torta fria - de frango ou frios (kg). 200,000 KG 25,50 5.100,00

163 Torta assada salgada - tipo empadão de frango (kg). 200,000 KG 36,99 7.398,00

164 Torta assada salgada - tipo empadão de palmito (kg). 200,000 KG 39,89 7.978,00

165 Bolinha - de queijo e presunto (kg). 200,000 KG 19,50 3.900,00

166 Pastelzinho  assado - diversos  sabores (frango, carne, pres 250,000 KG 32,99 8.247,50

167 Canapé - folhado (kg). 200,000 KG 39,69 7.938,00

168 Bolo recheado - tipo marta rocha (kg). 250,000 KG 36,69 9.172,50

169 Bolo recheado - tipo 4 leites (kg). 250,000 KG 34,99 8.747,50

170 Cuca recheada - sabores diversos (kg). 650,000 KG 8,80 5.720,00

Total do Participante: 326.783,40

Participante: FILIPINI & CIA LTDA

2 Banana caturra - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

3.470,0 KG 2,30 7.981,00

3 Banana prata - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.400,0 KG 2,90 4.060,00

6 Mamão formosa - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.800,0 KG 5,00 9.000,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

8 Melão amarelo - selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.600,0 KG 3,40 5.440,00

10 Morango - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo
de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

380,000 KG 19,50 7.410,00

11 Pera - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em processo de
amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

700,000 KG 6,50 4.550,00

12 Pokan – fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, pragas e
doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
Tamanho e coloração uniformes, com gomos firmes e intactos.

1.300,0 KG 4,00 5.200,00

13 Melão branco doce - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

1.000,0 KG 6,00 6.000,00

15 Cenoura - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, apresentando
grau de maturação adequado ao consumo, sem danos mecânicos.

500,000 KG 3,69 1.845,00

16 Beterraba - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, lavada, sem
brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos.

500,000 KG 3,45 1.725,00

17 Brócolis, de cor verde escura, íntegros e sem escurecimentos. Fresco, livre
de resíduos de fertilizantes, sujidades, pragas, doenças, machucados e
manchas. Estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
Tamanho e coloração uniformes.

580,000 KG 5,00 2.900,00

18 Abobrinha italiana - de 1ª qualidade, fresca, bem formada. Livre de
amassados. Tamanho pequeno, aproximadamente 15 cm, cor verde
característica.

280,000 KG 2,00 560,00

19 Chuchu - selecionado de primeira qualidade, tamanho médio, apresentado
grau de maturação adequado ao consumo, sem danos mecânicos.

280,000 KG 2,40 672,00

20 Couve – flor - com cabeça compacta, fechada, de cor branca ou creme, sem
manchas escuras e pragas.

380,000 KG 4,00 1.520,00

21 Repolho verde - selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

800,000 KG 3,30 2.640,00

23 Alface - crespa, lisa ou americana, bem formada e crescida. Limpa e fresca.
Sem danos mecânicos, embalada individualmente.

1.250,0 UNI 3,00 3.750,00

24 Pimentão - verde, vermelho e amarelo, - selecionado, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação adequado ao consumo, sem danos
mecânicos.

200,000 KG 9,99 1.998,00

27 Cebola branca - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,
apresentando grau de maturação adequado ao consumo, sem danos
mecânicos.

750,000 KG 2,80 2.100,00

28 Tempero verde - salsinha e cebolinha verde, sendo 50% de cada. Cada
maço contendo entre 80 e 90 gramas.

280,000 MAÇ 2,95 826,00

43 Caldo de galinha - com 12 cubos. Deve possuir data de fabric 180,000 UNI 3,50 630,00

52 Emustab - Deve possuir data de fabricação e validade. A emba 120,000 UNI 9,80 1.176,00

53 Erva mate - Deve possuir data de fabricação e validade. A em 180,000 UNI 9,99 1.798,20

57 Bombom - Deve possuir data de fabricação e validade. A embal 170,000 UNI 24,90 4.233,00

61 Amendoim, tipo vermelho, cru, íntegro, sem bolor, sem sujida 400,000 PCT 5,00 2.000,00

75 Farinha de Rosca - Deve possuir data de fabricação e validad 115,000 PCT 6,80 782,00

90 Nata - ingredientes: creme de leite padronizado 45% de gordu 480,000 PCT 13,99 6.715,20

101 BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas, fabricad 400,000 KG 20,00 8.000,00

103 Massa  de  sêmola  com  ovos tipo talharim, resfriada, feita 350,000 PCT 6,50 2.275,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

110 Leite Pasteurizado Integral Homogeneizado - Deve possuir dat 480,000 LIT 3,30 1.584,00

112 Iogurte de polpa de fruta integral – com polpa de frutas, sabores morango e
coco, embalagem plástica contendo 900 ml do produto, deve conter data de
fabricação e validade. Não serão aceitos produtos com embalagens
estufadas ou em condições anormais.   Isenta de gordura trans.

2.000,0 PCT 3,50 7.000,00

114 Bebida a base de soja – Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 1 litro.

180,000 UNI 5,99 1.078,20

118 Carne bovina, tipo coxão mole - tipo bife congelada, cor vermelho-vivo e com
odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou de
outra coloração, deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes, tendo inspeção.
Embalada em saco plástico transparente ou á vácuo. Acondicionada em
embalagem de 2Kg, identificados com rotulo impresso ou etiqueta adesiva,
de acordo com a legislação vigente, devendo ter certificação do fornecedor
de inspeção municipal, estadual ou federal e procedência da carne (registro
no SIF ou CIDASC). Com prazo de KG 300 26,65 7.995,00 24, validade de
no mínimo seis meses e data de fabricação de no máximo trinta dias.
Transportada em temperatura inferior a -12ºC em veiculo fechado com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216. Deve
possuir identificação do produto, com data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

1.250,0 KG 36,00 45.000,00

120 Carne suína, tipo lombo - sem pele, sem osso, congelada, cor característica,
odor agradável, sabor e aspecto próprio, deverá ser proveniente de animais
abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades
competentes, tendo inspeção. Embalada em saco plástico transparente ou á
vácuo. Acondicionada em embalagem de 1Kg, identificados com rotulo
impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a legislação vigente, devendo
ter certificação do fornecedor de inspeção municipal, estadual ou federal e
procedência da carne (registro no SIF ou CIDASC). Com prazo de validade
de no mínimo seis meses e data de fabricação de no máximo trinta dias.
Transportada em temperatura inferior a -12ºC em veiculo fechado com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216. Deve
possuir identificação do produto, com data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

950,000 KG 17,40 16.530,00

122 Carne de frango coxa e sobre coxa, sem dorso, congelada, não temperada,
cor caraterística, odor agradável, sabor e aspecto próprio, deverá ser
proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados
pelas autoridades competentes, tendo inspeção. Embalada em saco plástico
transparente ou á vácuo. Acondicionada em embalagem de 1Kg,
identificados com rotulo impresso ou etiqueta adesiva,  de acordo com a
legislação vigente, devendo ter certificação do fornecedor de inspeção
municipal, estadual ou federal e procedência da carne (registro no SIF ou
CIDASC). Com prazo de validade de no mínimo seis meses e data de
fabricação de no máximo trinta dias. Transportada em temperatura inferior a -
12ºC em veiculo fechado com sistema de refrigeração e nas condições
exigidas pela RDC 216. Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente.

1.350,0 KG 7,20 9.720,00

123 Carne de frango, tipo peito – com osso, congelada, não temperada embalada
individualmente em saco plástico transparente. Inspecionada. Deve possuir
identificação do produto, com data de fabricação e validade mínima de 60
dias a partir do recebimento. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente.

750,000 KG 11,00 8.250,00

126 Carne suína (linguiça) - resfriada. Deve possuir data de fab 300,000 KG 15,99 4.797,00

127 Filé de tilápia congelado - Deve possuir data de fabricação 300,000 KG 33,90 10.170,00

128 Fígado bovino resfriado - resfriada. Deve possuir data de fa 230,000 KG 12,80 2.944,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

129 Moela de galinha congelada - resfriada. Deve possuir data de 200,000 KG 11,90 2.380,00

130 Presunto cozido fatiado - sem capa de gordura, inspecionado. 400,000 KG 21,50 8.600,00

131 Queijo fatiado tipo mussarela fatiado - Inspecionado. Deve p 400,000 KG 31,90 12.760,00

132 Queijo tipo colonial - Embalagem individual selada. Deve pos 300,000 KG 32,00 9.600,00

Total do Participante: 238.199,60

Participante: MAQUEA & MAQUEA LTDA

115 Polpa de fruta, diversos sabores, industrializada, congelada 1.000,0 PCT 9,75 9.750,00

Total do Participante: 9.750,00

Participante: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

38 Orégano desidratado. Deve possuir data de fabricação e valid 320,000 PCT 1,99 636,80

46 Leite condensado - Deve possuir data de fabricação e validad 200,000 UNI 4,40 880,00

55 Cacau em pó – solúvel, sem açúcar 100% cacau. Deve conter acima de 4g
de fibra na porção de 20g, possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 200 gramas.

280,000 UNI 13,75 3.850,00

59 Óleo de Soja - produto derivado de soja comestível, e refina 500,000 UNI 9,32 4.660,00

64 Açúcar Cristal, coloração clara e uniforme, com aspecto, cor 320,000 PCT 19,48 6.233,60

65 Açúcar Mascavo – integral bruto, não refinado, em embalagem
hermeticamente vedada e resistente de 1 Kg. Prazo de validade mínimo de
18 meses a contar da data de entrega.

190,000 KG 8,99 1.708,10

67 Arroz Parbolizado - tipo 1, longo, grãos inteiros, isento de sujidades,
materiais estranhos. Procedência nacional e de safra corrente. Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg.

520,000 PCT 3,89 2.022,80

73 Canjica Amarela, tipo 1, Deve possuir data de fabricação e v 140,000 UNI 2,99 418,60

76 Sal refinado Iodado.  Deve possuir data de fabricação e vali 240,000 PCT 1,20 288,00

78 Farinha Láctea, Deve possuir data de fabricação e validade. 200,000 PCT 13,00 2.600,00

79 Cereal de milho - em flocos, sem açúcar. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 2kg. Isenta de gordura trans.

250,000 PCT 27,95 6.987,50

105 Macarrão tipo parafuso, nos ingredientes deve conter apenas 700,000 PAC 2,62 1.834,00

107 Leite em pó integral - instantâneo fortificado com vitaminas 200,000 PCT 23,00 4.600,00

Total do Participante: 36.719,40

Participante: RONEI CASSOL 78531551900

71 Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e á 180,000 PCT 14,10 2.538,00

86 Café solúvel granulado, de boa qualidade, com selo de pureza 330,000 UNI 13,60 4.488,00

Total do Participante: 7.026,00

Participante: SCS COMERCIO LTDA

32 Colorífico, de urucum. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionada
em embalagem de 500 gramas.

210,000 PCT 4,90 1.029,00

41 Fermento químico em pó, seco, instantâneo composto de amido 230,000 UNI 4,97 1.143,10



Página: 8 / 9

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

42 Fermento biológico fresco - Deve possuir data de fabricação 170,000 UNI 5,20 884,00

44 Coco ralado - não acrescido  de  açúcar, Deve possuir data d 230,000 PCT 4,08 938,40

45 Creme de leite - Deve possuir data de fabricação e validade. 200,000 UNI 2,40 480,00

47 Gelatina em pó - diversos sabores. Deve possuir data de fabr 500,000 UNI 1,00 500,00

49 Polvilho doce - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 500 gramas. Isento de gordura trans.

210,000 UNI 3,00 630,00

50 Polvilho azedo - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 500 gramas. Isento de gordura trans.

210,000 UNI 3,50 735,00

51 Sagu – pacote de polietileno.  Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagem de 500 gramas.

150,000 UNI 3,45 517,50

56 Pirulito - Deve possuir data de fabricação e validade. A emb 350,000 UNI 8,25 2.887,50

60 Vinagre de vinho tinto. Deve possuir identificação do produt 300,000 UNI 16,00 4.800,00

68 Feijão preto tipo 1, Deve possuir data de fabricação e valid 500,000 PCT 6,89 3.445,00

69 Farinha de Mandioca, torrada. Deve possuir data de fabricaçã 190,000 PCT 4,50 855,00

70 Farinha de milho amarela, fina, enriquecida com ferro e ácid 380,000 PCT 3,63 1.379,40

72 Milho para pipoca, tipo 1, classe amarela. Deve possuir data 250,000 PCT 3,79 947,50

80 Aveia em flocos fino – sem açúcar – Embalagem em caixinhas de papel com
200g cada. A embalagem deve estar devidamente lacrada, intacta, não deve
estar amassada ou rasgada, dentro do prazo de validade. Deve apresentar
coloração clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e
sujidades, livre de insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve
conter: fabricantes, lote, peso, ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e demais especificação exigidas na legislação.

120,000 CAX 2,95 354,00

82 Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva, goiaba, morango, f 380,000 UNI 3,50 1.330,00

91 Biscoito doce de leite, de primeira qualidade, devendo apres 700,000 PCT 3,64 2.548,00

92 Biscoito doce tipo Maria, de primeira qualidade, devendo apr 700,000 PCT 3,60 2.520,00

94 Biscoito de Maisena - de primeira qualidade, devendo apresen 700,000 PCT 3,60 2.520,00

95 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor leite, de primeira quali 650,000 PCT 3,52 2.288,00

97 Biscoito doce tipo rosquinha - sabor coco, de primeira quali 650,000 PCT 3,40 2.210,00

99 Biscoito salgado integral, de primeira qualidade, devendo ap 550,000 PCT 4,99 2.744,50

116 Suco de uva integral – sem corantes, sem conservantes,  sem adição de
açúcar. Deve possuir identificação do produto, marca do produto, data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 1,5 litros, Registro no Ministério
da Agricultura.

200,000 UNI 10,49 2.098,00

117 Carne bovina moída - tipo 1, sem gordura, sem nervo, sem oss 1.350,0 KG 23,50 31.725,00

119 Carne bovina, tipo lagarto – sem gordura, sem nervo, sem osso, congelada,
cor vermelho-vivo e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem
manchas esverdeadas ou de outra coloração, deverá ser proveniente de
animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Embalada em saco plástico
transparente ou á vácuo. Acondicionada em embalagem de 2Kg,
identificados com rotulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a
legislação vigente,

1.250,0 KG 31,97 39.962,50
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devendo ter certificação do fornecedor de inspeção municipal, estadual ou
federal e procedência da carne (registro no SIF ou CIDASC). Com prazo de
validade de no mínimo seis meses e data de fabricação de no máximo trinta
dias. Transportada em temperatura inferior a -12ºC em veiculo fechado com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216. Deve
possuir identificação do produto, com data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

121 Carne de frango, tipo sassami – sem pele, sem osso, congelada, cor
característica, odor agradável, sabor e aspecto próprio, deverá ser
proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados
pelas autoridades competentes, tendo inspeção. Embalada em saco plástico
transparente ou á vácuo. Acondicionada em embalagem de 1Kg,
identificados com rotulo impresso ou etiqueta adesiva,  de Kg  700 13,85
9.695,00 26 de acordo com a legislação vigente, devendo ter certificação do
fornecedor de inspeção municipal, estadual ou federal e procedência da
carne (registro no SIF ou CIDASC). Com prazo de validade de no mínimo
seis meses e data de fabricação de no máximo trinta dias. Transportada em
temperatura inferior a -12ºC em veiculo fechado com sistema de refrigeração
e nas condições exigidas pela RDC 216. Deve possuir identificação do
produto, com data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.

950,000 KG 15,25 14.487,50

Total do Participante: 125.958,90

Total Geral: 888.090,90

Assinatura do Responsável

10/03/2022Bom Jesus,

RAFAEL CALZA

PREFEITO MUNICIPAL


