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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00010  LOTE 10 -AGUA MINERAL 200ML

Ítem Lote

00020929

AGUA MINERAL 200ML
sem gás  dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento
nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância
sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6
meses) impressas na embalagem do produto - copo (cx c/ 48
unidades)

17.495,00500,00 34,990CAIXA00001 00010

00020929

AGUA MINERAL 200ML
sem gás  dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento
nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância
sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6
meses) impressas na embalagem do produto - copo (cx c/ 48
unidades).

3.499,00100,00 34,990CAIXA00018 00010

Total do Lote:  20.994,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00011  LOTE 11 - AGUA MINERAL COM GAS 500ML

Ítem Lote

00034508

AGUA MINERAL COM GAS 500ML
dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de
produção
mineral - dnpm e agência nacional de vigilância sanitária - anvisa, com
marca, procedência e validade (no mínimo de 06 meses) impressas na
embalagem do produto - fardo com 12 unidades

209,8812,00 17,490FARDO00038 00011

Total do Lote:  209,88

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00012  LOTE 12 - AGUA MINERAL SEM GAS 500ML

Ítem Lote

00024707

AGUA MINERAL SEM GAS 500ML
dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de
produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância sanitária -
anvisa, com marca, procedência e validade (no mínimo de 06 meses)
impressas na embalagem do produto - fardo com 12 unidades

3.597,00300,00 11,990FARDO00002 00012

00024707

AGUA MINERAL SEM GAS 500ML
dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de
produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância sanitária -
anvisa, com marca, procedência e validade (no mínimo de 06 meses)
impressas na embalagem do produto - fardo com 12 unidades

1.199,00100,00 11,990FARDO00203 00012

Total do Lote:  4.796,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00016  LOTE 16 - ARROZ AGULHINHA TIPO 01 05KG

Ítem Lote

00026067

ARROZ AGULHINHA TIPO 01 05KG
embalagem com 05kg; produto longo, fino, de primeira qualidade,
deverá se apresentar em bom estado de conservação; isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde, isento de materia terrosa, de parasitos, de detritos animais e
vegetais; rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de
forma clara as seguintes informações: identificação do produto
inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante,

33.220,002.000,00 16,610PCT00055 00016
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data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; o produto será rejeitado caso não atenda a
especificacao e esteja em mau estado de conservação; validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.

00026067

ARROZ AGULHINHA TIPO 01 05KG
embalagem com 05kg; produto longo, fino, de primeira qualidade,
deverá se apresentar em bom estado de conservação; isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde, isento de materia terrosa, de parasitos, de detritos animais e
vegetais; rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de
forma clara as seguintes informações: identificação do produto
inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; o produto será rejeitado caso não atenda a
especificacao e esteja em mau estado de conservação; validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega

4.152,50250,00 16,610PCT00131 00016

Total do Lote:  37.372,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00017  LOTE 17 - ARROZ INTEGRAL 01KG

Ítem Lote

00026068

ARROZ INTEGRAL 01KG
tipo 1 classe longo fino contendo alto teor de vitaminas, minerais e
fibras; isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e
vegetais; validade mínima de 10 meses a partir da data de fabricação,
que poderá ser superior a 30 dias da data de entrega; rotulagem: de
acordo com a legislação vigente. nos rótulos das embalagens primária
e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no
órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem;
o produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em
mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou
fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde

218,2020,00 10,910PCT00056 00017

Total do Lote:  218,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00039  LOTE 39 - CANJIQUINHA 01KG

Ítem Lote

00020014

CANJIQUINHA 01KG
isento de matéria terrosa de parasitos, de detritos animais e vegetais;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente. nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma
clara as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no
órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 90 dias a partir da data de entrega.

2.880,00800,00 3,600PCT00069 00039

00020014

CANJIQUINHA 01KG
isento de matéria terrosa de parasitos, de detritos animais e vegetais;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente. nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma

720,00200,00 3,600PCT00142 00039
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clara as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no
órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 90 dias a partir da data de entrega

Total do Lote:  3.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00042  LOTE 42 - COLORAU 500G

Ítem Lote

00026078

COLORAU 500G
embalagem com 500g - o colorifico devera ser preparado com materia
prima de boa qualidade e nao devera apresentar cheiro acre nem
rançoso não poderá conter substancias estranhas a sua composicao
normal com ausencia de sujidades larvas e parasitos em quaisquer
forma de seu ciclo vital (ovos esporos etc) aparencia: po fino de cor
vermelho alaranjado com cheiro e sabor caracteristicos; rotulagem:
devera ser impresso na embalagem e especificar as seguintes
informações: identificação do produto marca nome e endereço do
fabricante, ingredientes específicos, data de embalagem, número de
lote e data de validade minima de 12 meses a contar da data de
entrega.

1.750,00250,00 7,000PCT00072 00042

00026078

COLORAU 500G
embalagem com 500g - o colorifico devera ser preparado com materia
prima de boa qualidade e nao devera apresentar cheiro acre nem
rançoso não poderá conter substancias estranhas a sua composicao
normal com ausencia de sujidades larvas e parasitos em quaisquer
forma de seu ciclo vital (ovos esporos etc) aparencia: po fino de cor
vermelho alaranjado com cheiro e sabor caracteristicos; rotulagem:
devera ser impresso na embalagem e especificar as seguintes
informações: identificação do produto marca nome e endereço do
fabricante, ingredientes específicos, data de embalagem, número de
lote e data de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega

350,0050,00 7,000PCT00145 00042

Total do Lote:  2.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00049  LOTE 49 - FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1 01KG

Ítem Lote

00026082

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1 01KG
produto preparado a partir de mandioca sã limpa e isentas de matéria
terrosa e parasitos não poderá estar úmido
fermentado ou rançoso ausência de sujidades larvas e parasitos em
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos esporos etc) aparência:
granulado fino cor branca cheiro e sabor característico rotulagem:
deverá ser impressa nas embalagens primária e secundária e
especificar as seguintes informações: identificação do produto marca
nome e endereço do fabricante ingredientes específicos data de
embalagem número de lote e/ou data de validade (tempo de vida útil)
peso líquido com registro no ministério da agricultura  constante no
rótulo e/ou da embalagem;
data de validade minima de 08 meses a contar da data de entrega.

852,00200,00 4,260PCT00076 00049

00026082

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1 01KG
produto preparado a partir de mandioca sã limpa e isentas de matéria
terrosa e parasitos não poderá estar úmido
fermentado ou rançoso ausência de sujidades larvas e parasitos em
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos esporos etc) aparência:

426,00100,00 4,260PCT00151 00049
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granulado fino cor branca cheiro e sabor característico rotulagem:
deverá ser impressa nas embalagens primária e secundária e
especificar as seguintes informações: identificação do produto marca
nome e endereço do fabricante ingredientes específicos data de
embalagem número de lote e/ou data de validade (tempo de vida útil)
peso líquido com registro no ministério da agricultura  constante no
rótulo e/ou da embalagem;
data de validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

Total do Lote:  1.278,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00053  LOTE 53 - FEIJAO PRETO 01KG

Ítem Lote

00020024

FEIJAO PRETO 01KG
novo, grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras ou fungos e com
data de validade. o produto devera ser de 1ª qualidade, extra,
constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na
cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. isento de materia terrosa, de
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de
graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados,
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e
qualidade, produçao da ultima safra; validade minima de 06 meses, a
partir da data de fabricacao, o que nao podera ser superior a 20 dias
da data de entrega; embalagem: rotulagem de acordo com a legislacao
vigente. nos rotulos das embalagens primaria e secundaria deverao
estar impressos de forma clara as seguintes informacoes: identificaçao
do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do
fabricante, data de fabricaçao, prazo de validade e peso liquido,
numero de registro no orgao competente e empilhamento maximo para
armazenagem.

7.790,001.000,00 7,790PCT00080 00053

00020024

FEIJAO PRETO 01KG
novo, grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras ou fungos e com
data de validade. o produto devera ser de 1ª qualidade, extra,
constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na
cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. isento de materia terrosa, de
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de
graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados,
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e
qualidade, produçao da ultima safra; validade minima de 06 meses, a
partir da data de fabricacao, o que nao podera ser superior a 20 dias
da data de entrega; embalagem: rotulagem de acordo com a legislacao
vigente. nos rotulos das embalagens primaria e secundaria deverao
estar impressos de forma clara as seguintes informacoes: identificaçao
do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do
fabricante, data de fabricaçao, prazo de validade e peso liquido,
numero de registro no orgao competente e empilhamento maximo para
armazenagem

1.168,50150,00 7,790PCT00155 00053

Total do Lote:  8.958,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00054  LOTE 54 -FEIJAO VERMELHO 01KG

Ítem Lote

00020027
FEIJAO VERMELHO 01KG
novo o produto deverá ser de 1ª qualidade extra

8.900,001.000,00 8,900PCT00081 00054
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constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos na
cor característica à variedade correspondente de tamanho e formato
naturais maduros limpos e secos isento de matéria terrosa de parasitas
de detritos animais ou vegetais pedaços de grãos ardidos brotados
chochos imaturos manchados mofados carunchados e descoloridos
que prejudiquem sua aparência e qualidade produção da última safra
embalagem: rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de
forma clara as seguintes informações: identificação do produto
inclusive a classificação e a marca nome e endereço do fabricante
data de fabricação prazo de validade e peso líquido número de registro
no órgão competente empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega.

00020027

FEIJAO VERMELHO 01KG
novo o produto deverá ser de 1ª qualidade extra
constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos na
cor característica à variedade correspondente de tamanho e formato
naturais maduros limpos e secos isento de matéria terrosa de parasitas
de detritos animais ou vegetais pedaços de grãos ardidos brotados
chochos imaturos manchados mofados carunchados e descoloridos
que prejudiquem sua aparência e qualidade produção da última safra
embalagem: rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de
forma clara as seguintes informações: identificação do produto
inclusive a classificação e a marca nome e endereço do fabricante
data de fabricação prazo de validade e peso líquido número de registro
no órgão competente empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega

2.225,00250,00 8,900PCT00156 00054

Total do Lote:  11.125,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00062  LOTE 62 - FUBA 01KG

Ítem Lote

00020028

FUBA 01KG
fubá de milho, embalagem com 01 kg, produto obtido da moagem do
grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita; não
podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço; acondicionado
em embalagem de polietileno atóxico, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade; isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho;
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

3.258,00900,00 3,620PCT00087 00062

00020028

FUBA 01KG
fubá de milho, embalagem com 01 kg, produto obtido da moagem do
grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita; não
podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço; acondicionado
em embalagem de polietileno atóxico, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade; isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho;
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega

724,00200,00 3,620PCT00162 00062

Total do Lote:  3.982,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00086  LOTE 86 - MILHO DE PIPOCA TIPO 1 500G

Ítem Lote
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00026109

MILHO DE PIPOCA TIPO 1 500G
amarelo preparado com matéria-prima sa e limpa
isenta de matéria terrosa de parasitos e de detritos vegetais ou animais
não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou
outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. rotulagem:
de acordo com a legislação vigente nos rótulos das embalagens
primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e as
seguintes informações: identificação do produto inclusive a
classificação e a marca nome e endereço do fabricante data de
fabricação prazo de validade e peso líquido número de registro no
órgão competente empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

97,5025,00 3,900PCT00028 00086

00026109

MILHO DE PIPOCA TIPO 1 500G
amarelo preparado com matéria-prima sa e limpa
isenta de matéria terrosa de parasitos e de detritos vegetais ou animais
não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou
outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. rotulagem:
de acordo com a legislação vigente nos rótulos das embalagens
primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e as
seguintes informações: identificação do produto inclusive a
classificação e a marca nome e endereço do fabricante data de
fabricação prazo de validade e peso líquido número de registro no
órgão competente empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

390,00100,00 3,900PCT00102 00086

00026109

MILHO DE PIPOCA TIPO 1 500G
amarelo preparado com matéria-prima sa e limpa
isenta de matéria terrosa de parasitos e de detritos vegetais ou animais
não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou
outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. rotulagem:
de acordo com a legislação vigente nos rótulos das embalagens
primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e as
seguintes informações: identificação do produto inclusive a
classificação e a marca nome e endereço do fabricante data de
fabricação prazo de validade e peso líquido número de registro no
órgão competente empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

585,00150,00 3,900PCT00180 00086

Total do Lote:  1.072,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00095  LOTE 95- POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI

Ítem Lote

00039700

POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI
100% natural; sem aditivos químicos; composição 100% de polpa;
pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

3.588,00400,00 8,970KG00106 00095

Total do Lote:  3.588,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00096  LOTE 96 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA

Ítem Lote

00037715

POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA
100% natural; sem aditivos quimicos; composição 100% de polpa;
pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

4.747,60520,00 9,130PCT00107 00096

Total do Lote:  4.747,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00097  LOTE 97 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CAJU

Ítem Lote

00037717

POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CAJU
100% natural; sem aditivos quimicos; composição 100% de polpa;
pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

3.720,00400,00 9,300PCT00108 00097

Total do Lote:  3.720,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00098  LOTE 98 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA

Ítem Lote

00037718

POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA
100% natural; sem aditivos quimicos; composição 100% de polpa;
pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

3.588,00400,00 8,970PCT00109 00098

Total do Lote:  3.588,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00099  LOTE 99- POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MANGA

Ítem Lote

00037719
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MANGA
100% natural; sem aditivos quimicos; composição 100% de polpa;

3.720,00400,00 9,300PCT00110 00099
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pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

Total do Lote:  3.720,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00103  LOTE 103 - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

Ítem Lote

00035115

REFRIGERANTE 2L SABOR COLA
ingredientes: água gaseíficada, açúcar, extrato de noz de cola,
cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e aroma natural; não
contém glúten; validade de no mínimo 02 meses a partir da data da
entrega

975,00150,00 6,500UND00009 00103

Total do Lote:  975,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00106  LOTE 106 - SAL REFINADO 01KG

Ítem Lote

00026121

SAL REFINADO 01KG
com no mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados em saco de polietileno resistente e vedado, contendo
informação nutricional; características organolépticas: aparência:
cristais de
granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor:
branca; sabor: característico (salino); suas condições deverão estar
de acordo com (resolução rdc n 28 de 28/03/00;
com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega

1.420,001.000,00 1,420PCT00114 00106

00026121

SAL REFINADO 01KG
com no mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados em saco de polietileno resistente e vedado, contendo
informação nutricional; características organolépticas: aparência:
cristais de
granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor:
branca; sabor: característico (salino); suas condições deverão estar
de acordo com (resolução rdc n 28 de 28/03/00;
com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.

213,00150,00 1,420PCT00190 00106

Total do Lote:  1.633,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00108  LOTE 108 - SUCO CONCENTRADO DE CAJU

Ítem Lote

00040610

SUCO CONCENTRADO DE CAJU
suco concentrado de caju - 1 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de caju e agua
conservadores: metabissulfito ebenzoato de sodio acidulante: acido
citrico aromatizante: aroma identico ao natural de caju; estabilizante
goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao contem gluten; sem

130,0020,00 6,500UND00020 00108
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adicao de acucar; informacao nutricional: porcao de 20 ml (2 colheres
de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj; carboidratos: 20 g; fibra
alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade minima:10 meses a
contar da data de entrega.

00040610

SUCO CONCENTRADO DE CAJU
suco concentrado de caju - 1 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de caju e agua
conservadores: metabissulfito ebenzoato de sodio acidulante: acido
citrico aromatizante: aroma identico ao natural de caju; estabilizante
goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao contem gluten; sem
adicao de acucar; informacao nutricional: porcao de 20 ml (2 colheres
de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj; carboidratos: 20 g; fibra
alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade minima:10 meses a
contar da data de entrega.

130,0020,00 6,500UND00022 00108

00040610

SUCO CONCENTRADO DE CAJU
suco concentrado de caju - 1 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de caju e agua
conservadores: metabissulfito ebenzoato de sodio acidulante: acido
citrico aromatizante: aroma identico ao natural de caju; estabilizante
goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao contem gluten; sem
adicao de acucar; informacao nutricional: porcao de 20 ml (2 colheres
de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj; carboidratos: 20 g; fibra
alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade minima:10 meses a
contar da data de entrega.

234,0036,00 6,500UND00044 00108

00040610

SUCO CONCENTRADO DE CAJU
suco concentrado de caju - 1 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de caju e agua
conservadores: metabissulfito ebenzoato de sodio acidulante: acido
citrico aromatizante: aroma identico ao natural de caju; estabilizante
goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao contem gluten; sem
adicao de acucar; informacao nutricional: porcao de 20 ml (2 colheres
de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj; carboidratos: 20 g; fibra
alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade minima:10 meses a
contar da data de entrega.

3.900,00600,00 6,500UND00115 00108

00040610

SUCO CONCENTRADO DE CAJU
suco concentrado de caju - 1 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de caju e agua
conservadores: metabissulfito ebenzoato de sodio acidulante: acido
citrico aromatizante: aroma identico ao natural de caju; estabilizante
goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao contem gluten; sem
adicao de acucar; informacao nutricional: porcao de 20 ml (2 colheres
de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj; carboidratos: 20 g; fibra
alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade minima:10 meses a
contar da data de entrega.

1.300,00200,00 6,500UND00192 00108

Total do Lote:  5.694,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00109  LOTE 109 - SUCO CONCENTRADO DE GOIABA

Ítem Lote

00040611
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA
suco concentrado de goiaba – 01 litro

140,0020,00 7,000UND00021 00109

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000008/2022 - Processo Nº 006351

Vencedor BRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 09.086.681/0001-27

Endereço RUA DOS SIRIS, S/N - GUANABARA - ANCHIETA - ES - CEP: 29230000

Contato 2835362000      leonardotrovatto@gmail.com

rendimento: 2,5 litros; com alto teor de polpa; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de goiaba e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de goiaba;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten sem adicao de acucar; informacao nutricional: porçao de
20 ml (2 colheres de sopa) valor energetico: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
minima: 10 meses a contar da data de entrega.

00040611

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA
suco concentrado de goiaba – 01 litro
rendimento: 2,5 litros; com alto teor de polpa; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de goiaba e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de goiaba;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten sem adicao de acucar; informacao nutricional: porçao de
20 ml (2 colheres de sopa) valor energetico: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
minima: 10 meses a contar da data de entrega.

6.160,00880,00 7,000UND00116 00109

00040611

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA
suco concentrado de goiaba – 01 litro
rendimento: 2,5 litros; com alto teor de polpa; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de goiaba e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de goiaba;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten sem adicao de acucar; informacao nutricional: porçao de
20 ml (2 colheres de sopa) valor energetico: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
minima: 10 meses a contar da data de entrega.

1.750,00250,00 7,000UND00193 00109

Total do Lote:  8.050,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00110  LOTE 110 - SUCO CONCENTRADO DE MANGA

Ítem Lote

00040612

SUCO CONCENTRADO DE MANGA
suco concentrado de manga - 01 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de manga e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de manga;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informacao nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
mínima: 10 meses a contar da data de entrega.

252,0036,00 7,000UND00045 00110

00040612

SUCO CONCENTRADO DE MANGA
suco concentrado de manga - 01 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de manga e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de manga;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informacao nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj;

252,0036,00 7,000UND00046 00110
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carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
mínima: 10 meses a contar da data de entrega.

00040612

SUCO CONCENTRADO DE MANGA
suco concentrado de manga - 01 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de manga e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de manga;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informacao nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
mínima: 10 meses a contar da data de entrega.

4.900,00700,00 7,000UND00117 00110

00040612

SUCO CONCENTRADO DE MANGA
suco concentrado de manga - 01 litro
com alto teor de polpa rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua ingredientes: suco concentrado de manga e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de manga;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informacao nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energético: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
mínima: 10 meses a contar da data de entrega.

1.750,00250,00 7,000UND00194 00110

Total do Lote:  7.154,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00111  LOTE 111 - SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA

Ítem Lote

00040613

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA
suco concentrado de maracuja - 01 litro
com alto teor de polpa; rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de maracuja e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de maracuja;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informação nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energetico: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
minima: 10 meses a contar da data de entrega.

7.125,00750,00 9,500UND00118 00111

00040613

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA
suco concentrado de maracuja - 01 litro
com alto teor de polpa; rendimento: 5 litros; diluicao: 1 copo de suco
para 9 copos de agua; ingredientes: suco concentrado de maracuja e
agua; conservadores: metabissulfito e benzoato de sodio; acidulante:
acido citrico; aromatizante: aroma identico ao natural de maracuja;
estabilizante goma xantana; pasteurizado e homogeneizado; nao
contem gluten; sem adicao de acucar; informação nutricional: porcao
de 20 ml (2 colheres de sopa); valor energetico: 10 kcal = 42 kj;
carboidratos: 20 g; fibra alimentar: 06 g; vitamina c: 20 mg; validade
minima: 10 meses a contar da data de entrega..

1.900,00200,00 9,500UND00195 00111

Total do Lote:  9.025,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00112  LOTE 112 - SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML

Ítem Lote

00026211
SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML
podendo ser diluído em água, sem adição de acucar; validade mínima:
10 meses a partir da data de fabricação

106,8020,00 5,340UND00023 00112

00026211
SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML
podendo ser diluído em água, sem adição de acucar; validade mínima:
10 meses a partir da data de fabricação

2.670,00500,00 5,340UND00196 00112

Total do Lote:  2.776,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00113  LOTE 113 - SUCO PRONTO PARA BEBER 200ML

Ítem Lote

00026148
SUCO PRONTO PARA BEBER 200ML
validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega

296,00200,00 1,480UND00012 00113

00026148
SUCO PRONTO PARA BEBER 200ML
validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega

740,00500,00 1,480UND00037 00113

Total do Lote:  1.036,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00117  LOTE 117 - LEITE EM PO INTEGRAL 400 G - PARTICIPAÇÃO EXCLUSICA ME O

Ítem Lote

00033289

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G
sache com 400 gramas - ingredientes: leite integral e emulsificante
lecitina de soja nao contem gluten
aspecto: po fino uniforme e homogeneo isento de particulas queimadas
e de substancias estranhas e coloracao caracteristica branca
amarelada; caracteristicas fisico-quimica: o leite em po devera conter
apenas proteinas acucares gorduras e outras substancias minerais do
leite (calcio e sodio) diluicao do produto: 02 colheres de sopa para 01
copo de agua (200 ml);
embalagem: saco de polietileno metalizado flexivel atoxico e resistente
fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda
hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante
todo o seu prazo de validade rotulado de acordo com a legislacao
vigente;
prazo de validade: minimo de 12 meses a contar da data de entrega

9.293,90781,00 11,900PCT00204 00117

Total do Lote:  9.293,90

Total do Fornecedor:  160.707,88
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00100  LOTE 100 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA

Ítem Lote

00037720

POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA
100% natural; sem aditivos quimicos; composição 100% de polpa;
pasteurizada; congelada; sem adicao de corantes artificiais; sabor
caracteristico e agradavel. isenta de vestigio de descongelamento e
odor forte e desagradavel e qualquer substancia contaminante;
acondicionada em embalagem de polietileno atoxico; resistente;
transparente; rotulagem de acordo com a legislacao vigente e registro
em orgao competente;  rendimento minimo de 1 parte de polpa para 2
partes de agua; isento de substancias terrosas e sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie externa; insetos de parasitas e larvas;
validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega;
embalagem de 1kg

5.868,00400,00 14,670PCT00111 00100

Total do Lote:  5.868,00

Total do Fornecedor:  5.868,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00061  LOTE 61 - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS

Ítem Lote

00037287

FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO
6º MÊS
embalagem com 800 gramas; soro de leite desmineralizado, lactose,
oleína de palma, leite desnatado, maltodextrina, oleo de palmiste,
galactooligossacarideos, oleo de canola com baixo teor erucico, sais
minerais (citrato de calcio, fosfato de potassio dibasico, fosfato de
sodio dibasico, fosfato de calcio dibasico, cloreto de calcio, cloreto de
magnesio, cloreto de potassio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato
de cobre, iodeto de potassio e selenato de sodio), oleo de milho,
frutooligossacarideos, oleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sodio,
acetato de dl-alfa-tocoferila, d-pantotenato de calcio, nicotinamida,
tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina,
riboflavina, acido-n-plerol-l-glutamico, filoquinona, d-biotina,
colecalciferol e cianocobalamina), oleo de mortierella alpina,
l-fenilalanina, l-histidina, nucleotideos (citidina 5-monofosfato, sal
dissodico de uridina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato e sal
dissodico guanosina 5-monofosfato), emulsificante lecitina de soja e
reguladores de acidez acido citrico e hidroxido de potassio. sem gluten.

510,5010,00 51,050UND00161 00061

Total do Lote:  510,50

Total do Fornecedor:  510,50
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00004  LOTE 04 - ACUCAR CRISTAL 05KG

Ítem Lote

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

1.781,00100,00 17,810PCT00013 00004

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

1.424,8080,00 17,810PCT00019 00004

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

3.205,80180,00 17,810PCT00039 00004

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,

26.358,801.480,00 17,810PCT00051 00004
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data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

8.905,00500,00 17,810PCT00124 00004

00020736

ACUCAR CRISTAL 05KG
nacional de primeira qualidade, embalagem com 5 kg, obtido da
cana-de-açúcar, com aspecto, cor, cheiro proprios, sabor doce; sem
fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plastico, atoxico,
contendo informacao nutricional;
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente nos rotulos das
embalagens primarias e secundarias deverao estar impressas de
forma clara as seguintes informacoes: identificacao do produto
inclusive a classificacao, a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. numero de
registro no orgão competente e empilhamento maximo para
armazenagem; validade minima de 10 meses a contar da data de
entrega

4.452,50250,00 17,810PCT00202 00004

Total do Lote:  46.127,90

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00015  LOTE 15 - AMIDO DE MILHO 500G

Ítem Lote

00026066

AMIDO DE MILHO 500G
os amidos devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos; não poderão estar
úmidos, fermentados ou rançosos; sob a forma de pó, deverão
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos;
aparência: pó homogêneo fino, de cor branca, cheiro e sabor
característicos;
rotulagem: deverá ser impressa na embalagem e especificar as
seguintes informações: identificação do produto, marca; nome; e
endereço do fabricante; ingredientes específicos; tabela nutricional;
orientação sobre o preparo; data de embalagem; número de lote e/ ou
data de validade (tempo e vida útil); peso líquido; informação nutricional
mínima: porção de 20 gramas (1 colher de sopa); valor calórico: 68
kcal; carboidrato:17g;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

2.863,00350,00 8,180PCT00054 00015

00026066

AMIDO DE MILHO 500G
os amidos devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos; não poderão estar
úmidos, fermentados ou rançosos; sob a forma de pó, deverão

1.636,00200,00 8,180PCT00130 00015
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produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos;
aparência: pó homogêneo fino, de cor branca, cheiro e sabor
característicos;
rotulagem: deverá ser impressa na embalagem e especificar as
seguintes informações: identificação do produto, marca; nome; e
endereço do fabricante; ingredientes específicos; tabela nutricional;
orientação sobre o preparo; data de embalagem; número de lote e/ ou
data de validade (tempo e vida útil); peso líquido; informação nutricional
mínima: porção de 20 gramas (1 colher de sopa); valor calórico: 68
kcal; carboidrato:17g;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

Total do Lote:  4.499,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00020  LOTE 20- AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML

Ítem Lote

00037209

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML
acondicionado em embalagem de vidro cor escura não violada, que
garanta a integridade do produto; com aspecto característico: cor, odor
e sabor próprio; a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação do produto: marca; nome e endereço do fabricante; data
de fabricação; data de validade ou prazo máximo para consumo;
número do lote; informação nutricional; quantidade do produto; isento
de sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície; acidez
máxima de 0,5%; validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega

1.472,40180,00 8,180UND00058 00020

00037209

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML
acondicionado em embalagem de vidro cor escura não violada, que
garanta a integridade do produto; com aspecto característico: cor, odor
e sabor próprio; a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação do produto: marca; nome e endereço do fabricante; data
de fabricação; data de validade ou prazo máximo para consumo;
número do lote; informação nutricional; quantidade do produto; isento
de sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície; acidez
máxima de 0,5%; validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega

409,0050,00 8,180UND00134 00020

Total do Lote:  1.881,40

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00036  LOTE 36 - BOMBOM SORTIDO - EMBALAGEM DE 250 A 280 GRAMAS

Ítem Lote

00039806
BOMBOM SORTIDO - EMBALAGEM DE 250 A 280 GRAMAS
validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.

9.940,001.000,00 9,940UND00024 00036

00039806
BOMBOM SORTIDO - EMBALAGEM DE 250 A 280 GRAMAS
validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.

14.910,001.500,00 9,940UND00139 00036

Total do Lote:  24.850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00051  LOTE 51 - FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO 01KG

Ítem Lote

00026084

FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO 01KG
preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento,
própria para fermentação; livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. não podendo estar fermentada e rançosa;
aparência: pó fino; cor: branca; cheiro e sabor próprios;

3.843,00900,00 4,270PCT00078 00051
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rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma
clara as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no
órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 120 dias a contar da data de entrega

00026084

FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO 01KG
preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento,
própria para fermentação; livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. não podendo estar fermentada e rançosa;
aparência: pó fino; cor: branca; cheiro e sabor próprios;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma
clara as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no
órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem;
validade minima de 120 dias a contar da data de entrega

4.270,001.000,00 4,270PCT00153 00051

Total do Lote:  8.113,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00056  LOTE 56 - FERMENTO QUIMICO EM PO 250G

Ítem Lote

00026091

FERMENTO QUIMICO EM PO 250G
composto basicamente de amido de milho geneticamente modificado,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de calcio; não
contem gluten. isento de matéria terrosa de parasitas de detritos
animais e vegetais aparência cor cheiro e sabor próprios; rotulagem: de
acordo com a legislação vigente no rótulo da embalagem primária
deverão estar impressas de forma clara as seguintes informações:
identificação do produto inclusive a classificação e a marca nome e
endereço do fabricante data de fabricação prazo de validade e peso
líquido número de registro no órgão competente empilhamento máximo
para armazenagem;
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega

1.123,50150,00 7,490PCT00083 00056

00026091

FERMENTO QUIMICO EM PO 250G
composto basicamente de amido de milho geneticamente modificado,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de calcio; não
contem gluten. isento de matéria terrosa de parasitas de detritos
animais e vegetais aparência cor cheiro e sabor próprios; rotulagem: de
acordo com a legislação vigente no rótulo da embalagem primária
deverão estar impressas de forma clara as seguintes informações:
identificação do produto inclusive a classificação e a marca nome e
endereço do fabricante data de fabricação prazo de validade e peso
líquido número de registro no órgão competente empilhamento máximo
para armazenagem;
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega

1.498,00200,00 7,490PCT00158 00056

Total do Lote:  2.621,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00071  LOTE 71 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - AMPLA CONCORRENCIA

Ítem Lote

00033289
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G
sache com 400 gramas - ingredientes: leite integral e emulsificante

107.730,009.000,00 11,970PCT00091 00071
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lecitina de soja nao contem gluten
aspecto: po fino uniforme e homogeneo isento de particulas queimadas
e de substancias estranhas e coloracao caracteristica branca
amarelada; caracteristicas fisico-quimica: o leite em po devera conter
apenas proteinas acucares gorduras e outras substancias minerais do
leite (calcio e sodio) diluicao do produto: 02 colheres de sopa para 01
copo de agua (200 ml);
embalagem: saco de polietileno metalizado flexivel atoxico e resistente
fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda
hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante
todo o seu prazo de validade rotulado de acordo com a legislacao
vigente;
prazo de validade: minimo de 12 meses a contar da data de entrega

00033289

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G
sache com 400 gramas - ingredientes: leite integral e emulsificante
lecitina de soja nao contem gluten
aspecto: po fino uniforme e homogeneo isento de particulas queimadas
e de substancias estranhas e coloracao caracteristica branca
amarelada; caracteristicas fisico-quimica: o leite em po devera conter
apenas proteinas acucares gorduras e outras substancias minerais do
leite (calcio e sodio) diluicao do produto: 02 colheres de sopa para 01
copo de agua (200 ml);
embalagem: saco de polietileno metalizado flexivel atoxico e resistente
fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda
hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante
todo o seu prazo de validade rotulado de acordo com a legislacao
vigente;
prazo de validade: minimo de 12 meses a contar da data de entrega

28.057,682.344,00 11,970PCT00169 00071

Total do Lote:  135.787,68

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00075  LOTE 75 - MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500G

Ítem Lote

00034297

MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500G
ingredientes: semolina de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e
corantes naturais de urucum e cúrcuma; informação nutricional mínima
para cada porção de 80g (01 prato raso): valor energético: 281 kcal
carboidratos: 60g proteínas: 9,2g gorduras totais: 0,5, gorduras
saturadas: 0g, gorduras trans: 0g, fibra alimentar: 1,5g, sódio: 0mg;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, não
violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto
característico: cor, odor e sabor próprio; a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação do produto: marca; nome e
endereço do fabricante; lista de ingredientes; data de validade ou prazo
máximo para consumo; número do lote; informação nutricional;
quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e
larvas; validade mínima de 10 (dez) meses, a contar da data de
entrega. embalagem de 500g

11.900,002.380,00 5,000PCT00093 00075

00034297

MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500G
ingredientes: semolina de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e
corantes naturais de urucum e cúrcuma; informação nutricional mínima
para cada porção de 80g (01 prato raso): valor energético: 281 kcal
carboidratos: 60g proteínas: 9,2g gorduras totais: 0,5, gorduras
saturadas: 0g, gorduras trans: 0g, fibra alimentar: 1,5g, sódio: 0mg;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, não

1.500,00300,00 5,000PCT00172 00075
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violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto
característico: cor, odor e sabor próprio; a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação do produto: marca; nome e
endereço do fabricante; lista de ingredientes; data de validade ou prazo
máximo para consumo; número do lote; informação nutricional;
quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e
larvas; validade mínima de 10 (dez) meses, a contar da data de
entrega. embalagem de 500g

Total do Lote:  13.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00076  LOTE 76 - MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO

Ítem Lote

00038369

MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO
ingredientes: semolina de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e
corantes naturais de urucum e cúrcuma; informação nutricional mínima
para cada porção de 80g (01 prato raso): valor energético: 281 kcal
carboidratos: 60g proteínas: 9,2g gorduras totais: 0,5, gorduras
saturadas: 0g, gorduras trans: 0g, fibra alimentar: 1,5g, sódio: 0mg;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, não
violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto
característico: cor, odor e sabor próprio; a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação do produto: marca; nome e
endereço do fabricante; lista de ingredientes; data de validade ou prazo
máximo para consumo; número do lote; informação nutricional;
quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas; validade mínima de 10 (dez) meses, a
contar da data de entrega. embalagem de 500g.

2.724,00600,00 4,540UND00094 00076

Total do Lote:  2.724,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00077  LOTE 77 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500G

Ítem Lote

00034298

MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500G
ingredientes: semolina de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e
corante natural beta-caroteno. informação nutricional mínima para cada
porção de 80g (01 prato raso): valor energético: 277 kcal carboidratos:
56g proteínas: 9,3g gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas: 0,5g,
gorduras trans: 0g, fibra alimentar: 2,9g, sódio: 22 mg; acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico, não violado, que
garanta a integridade do produto; com aspecto característico: cor, odor
e sabor próprio; a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação do produto: marca; nome e endereço do fabricante; lista
de ingredientes; data de validade ou prazo máximo para consumo;
número do lote; informação nutricional; quantidade do produto; isento
de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas; validade mínima de 10
(dez) meses a contar da data de entrega; embalagem de 500g

10.603,002.300,00 4,610PCT00095 00077

00034298

MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500G
ingredientes: semolina de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e
corante natural beta-caroteno. informação nutricional mínima para cada
porção de 80g (01 prato raso): valor energético: 277 kcal carboidratos:
56g proteínas: 9,3g gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas: 0,5g,
gorduras trans: 0g, fibra alimentar: 2,9g, sódio: 22 mg; acondicionado

922,00200,00 4,610PCT00173 00077
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em embalagem resistente de polietileno atóxico, não violado, que
garanta a integridade do produto; com aspecto característico: cor, odor
e sabor próprio; a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação do produto: marca; nome e endereço do fabricante; lista
de ingredientes; data de validade ou prazo máximo para consumo;
número do lote; informação nutricional; quantidade do produto; isento
de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas; validade mínima de 10
(dez) meses a contar da data de entrega; embalagem de 500g

Total do Lote:  11.525,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00081  LOTE 81 - MANTEIGA EXTRA COM SAL 200G

Ítem Lote

00037208

MANTEIGA EXTRA COM SAL 200G
ingredientes: creme de leite e cloreto de sódio, sem corantes;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, refrigerada,
contendo externamente os dados de identificação do produto: marca,
nome e endereço do fabricante; data de validade, número do lote,
informação nutricional e quantidade do produto.validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega; embalagem de 200 gramas

22.800,002.280,00 10,000UND00098 00081

Total do Lote:  22.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00082  LOTE 82 - MANTEIGA EXTRA COM SAL 500G

Ítem Lote

00026132

MANTEIGA EXTRA COM SAL 500G
ingredientes: creme de leite e cloreto de sódio, sem corantes;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, refrigerada,
contendo externamente os dados de identificação do produto: marca,
nome e endereço do fabricante; data de validade, número do lote,
informação nutricional e quantidade do produto.validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega; embalagem de 500 gramas

2.600,00100,00 26,000UND00015 00082

00026132

MANTEIGA EXTRA COM SAL 500G
ingredientes: creme de leite e cloreto de sódio, sem corantes;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, refrigerada,
contendo externamente os dados de identificação do produto: marca,
nome e endereço do fabricante; data de validade, número do lote,
informação nutricional e quantidade do produto.validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega; embalagem de 500 gramas

10.400,00400,00 26,000UND00041 00082

00026132

MANTEIGA EXTRA COM SAL 500G
ingredientes: creme de leite e cloreto de sódio, sem corantes;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, refrigerada,
contendo externamente os dados de identificação do produto: marca,
nome e endereço do fabricante; data de validade, número do lote,
informação nutricional e quantidade do produto.validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega; embalagem de 500 gramas

9.100,00350,00 26,000UND00176 00082

00026132

MANTEIGA EXTRA COM SAL 500G
ingredientes: creme de leite e cloreto de sódio, sem corantes;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, refrigerada,
contendo externamente os dados de identificação do produto: marca,
nome e endereço do fabricante; data de validade, número do lote,
informação nutricional e quantidade do produto.validade mínima de 04
meses a contar da data da entrega; embalagem de 500 gramas

3.900,00150,00 26,000UND00201 00082

Total do Lote:  26.000,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00083  LOTE 83 - MARGARINA VEGETAL 500G

Ítem Lote

00026106

MARGARINA VEGETAL 500G
cremosa com sal, contendo no mínimo 75% a 80% de lipídeos;
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas com os seguintes
ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído,
sal, 15000 ui de vitamina a por quilo, estabilizantes: mono e diglicerídios
de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, antioxidantes:
edta, tbhq e bht, aroma idêntico ao natural de manteiga; corantes
naturais: de urucum e cúrcuma e corante beta caroteno sintético
idêntico ao natural; não contem glúten; isenta de gordura trans;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive e classificação e a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para
armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega

2.247,50250,00 8,990UND00014 00083

00026106

MARGARINA VEGETAL 500G
cremosa com sal, contendo no mínimo 75% a 80% de lipídeos;
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas com os seguintes
ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído,
sal, 15000 ui de vitamina a por quilo, estabilizantes: mono e diglicerídios
de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, antioxidantes:
edta, tbhq e bht, aroma idêntico ao natural de manteiga; corantes
naturais: de urucum e cúrcuma e corante beta caroteno sintético
idêntico ao natural; não contem glúten; isenta de gordura trans;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive e classificação e a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para
armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega

1.078,80120,00 8,990UND00042 00083

00026106

MARGARINA VEGETAL 500G
cremosa com sal, contendo no mínimo 75% a 80% de lipídeos;
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas com os seguintes
ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído,
sal, 15000 ui de vitamina a por quilo, estabilizantes: mono e diglicerídios
de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, antioxidantes:
edta, tbhq e bht, aroma idêntico ao natural de manteiga; corantes
naturais: de urucum e cúrcuma e corante beta caroteno sintético
idêntico ao natural; não contem glúten; isenta de gordura trans;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,

3.236,40360,00 8,990UND00099 00083
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inclusive e classificação e a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para
armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega

00026106

MARGARINA VEGETAL 500G
cremosa com sal, contendo no mínimo 75% a 80% de lipídeos;
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas com os seguintes
ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído,
sal, 15000 ui de vitamina a por quilo, estabilizantes: mono e diglicerídios
de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, antioxidantes:
edta, tbhq e bht, aroma idêntico ao natural de manteiga; corantes
naturais: de urucum e cúrcuma e corante beta caroteno sintético
idêntico ao natural; não contem glúten; isenta de gordura trans;
rotulagem: de acordo com a legislação vigente; nos rótulos das
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive e classificação e a marca, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para
armazenagem;
validade minima de 06 meses a contar da data de entrega

1.573,25175,00 8,990UND00177 00083

Total do Lote:  8.135,95

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00088  LOTE 88 - OLEO REFINADO DE SOJA 900ML

Ítem Lote

00026110

OLEO REFINADO DE SOJA 900ML
de primeira qualidade- preparado a partir de graos de soja saos e
limpos, sem conservantes, livre de materia terrosa de parasitas e de
detritos animais e vegetais, isento de ranço e substancias estranhas,
acondicionado em embalagem apropriada, não violada, com informaçao
nutricional, identificacao do produto, marca, nome, endereco do
fabricante, data de validade, peso liquido e numero de registro no orgao
competente;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

16.960,002.000,00 8,480UND00103 00088

00026110

OLEO REFINADO DE SOJA 900ML
de primeira qualidade- preparado a partir de graos de soja saos e
limpos, sem conservantes, livre de materia terrosa de parasitas e de
detritos animais e vegetais, isento de ranço e substancias estranhas,
acondicionado em embalagem apropriada, não violada, com informaçao
nutricional, identificacao do produto, marca, nome, endereco do
fabricante, data de validade, peso liquido e numero de registro no orgao
competente;
validade minima de 08 meses a contar da data de entrega

3.392,00400,00 8,480UND00182 00088

Total do Lote:  20.352,00

Total do Fornecedor:  328.817,43

Total Geral:  495.903,81
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