
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000032/2022 - Processo Nº 002202

Vencedor M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

CNPJ 02.396.150/0001-91
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  LOTE 03 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037204

ACHOCOLATADO EM PO DIET 210G
achocolatado em po para ingestao controlada de açúcares, de acordo
com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, sem adicao de
acucar, ideal para diabeticos e dietas especiais; ingredientes:
maltodextrina, cacau em po (35%) lecitinado; vitaminas: c, a, d, e, b1,
b2, b6, b12, niacina, acido pantotênico e ácido fólico; minerais: ferro,
zinco, selênio; aroma idêntico ao natural de baunilha; edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio, aspartame, sacarina sódica e
acessulfame de potássio; antiumectante: dióxido de silício. embalagem
primária: pote plastico atóxico, resistente, com lacre de proteção
intacto, pesando 210 gramas; validade mínima de 20 (vinte) meses a
contar da data de entrega.

822,0040,00 20,550POTE00005 00003

00037204

ACHOCOLATADO EM PO DIET 210G
achocolatado em po para ingestao controlada de açúcares, de acordo
com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, sem adicao de
acucar, ideal para diabeticos e dietas especiais; ingredientes:
maltodextrina, cacau em po (35%) lecitinado; vitaminas: c, a, d, e, b1,
b2, b6, b12, niacina, acido pantotênico e ácido fólico; minerais: ferro,
zinco, selênio; aroma idêntico ao natural de baunilha; edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio, aspartame, sacarina sódica e
acessulfame de potássio; antiumectante: dióxido de silício. embalagem
primária: pote plastico atóxico, resistente, com lacre de proteção
intacto, pesando 210 gramas; validade mínima de 20 (vinte) meses a
contar da data de entrega.

1.027,5050,00 20,550POTE00006 00003

Total do Lote:  1.849,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  LOTE 05  -PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026129
ACUCAR EM SACHE
caixa com 1000 unidades

366,457,00 52,350CAIXA00008 00005

00026129
ACUCAR EM SACHE
caixa com 1000 unidades

209,404,00 52,350CAIXA00009 00005

Total do Lote:  575,85

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009  LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037214

ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 65ML
para ingestao controlada de açúcares, de acordo com a portaria nº 29
de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico
referente a alimentos para fins especiais; ingredientes: água, sorbitol,
edulcorante sucralose, conservadores: benzoato de sódio e ácido
benzóico, acidulante ácido cítrico e regulador de acidez citrato de
sódio; não contém glúten; a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação do produto: marca; nome e endereço do
fabricante; lista de ingredientes; data de validade; 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 18 (dezoito) meses a
contar da data de entrega

129,9010,00 12,990UND00017 00009

Total do Lote:  129,90
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00039  LOTE 39 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00031438

FARINHA DE ARROZ 01KG
embalagem com 01kg - preparado a partir de grãos de arroz sãos e
limpos livre de matéria terrosa parasitos larvas e detritos animais e
vegetais não podendo estar fermentada ou rançosa aparência: pó fino
de cor branca cheiro e sabor característicos não contém glúten
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:
porção de 80 gramas (1 ½ de xícara) valor calórico: 179 kcal
carboidrato: 39 g proteínas: 41 g; gorduras totais: 0 7 g; gorduras
saturadas: 05 g sódio 0 mg não contém glúten; validade mínima: 10
meses a contar da data da entrega

176,7015,00 11,780PCT00058 00039

Total do Lote:  176,70

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00047  LOTE 47 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034346

FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 800G
a partir do 6º mês com ferro, probióticos, com dha, ara e nucleotideos
que estimulam beneficamente a resposta imunológica e perfil de
aminoácidos mais próximo do leite materno, relação caseína: soro 60:
40 e 97% de gorduras de origem vegetal fornecendo teores adequados
de ácidos graxos essenciais.
ingredientes: proteina hidrolisada do soro do leite, lactose, oleo de
girassol com alto teor oleico, minerais (hidroxido de potassio, fosfato de
calcio tribasico, hidroxido de sodio, fosfato dibasico, cloreto de
magnesio, cloreto de calcio, cloreto de potassio, cloreto de sodio,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, carbonato de calcio,
iodeto de potassio, sulfato de manganes e selenato do sodio), oleo de
coco, oleo de canola, oleo de girassol, oleina de palma, maltodextrina,
oleo de peixe, l-fenilalanina, vitaminas (l-ascorbato de sodio,
nicotinamida, acetato de dl-a-tocoferila, d-pantotenato de calcio,
acetato de retinila, riboflavina, tiamina, mononitrato, cloridrato de
piridoxina, acido n-pteroil-l-glutamico, filoquinona, d-biotina,
colecalciferol e cianocobalamina), oleo de mortierella alpina, bitartarato
de colina, l-histidina, mio-inositol, nucleotideos (citidina, 5-monofosfato,
sal dissodico de uridina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato e sal
dissodico de guanosina 5-monofosfato, l-carnitina e regulador de
acidez acido citrico. densidade calorica: 67 a 71 kcal/100ml por fórmula
reconstituída. não contem gluten.
prazo de validade: mínimo de 06 meses. partir da data de entrega

11.500,00200,00 57,500LATA00071 00047

Total do Lote:  11.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00049  LOTE 49 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037216

GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10 A 12G
para ingestao controlada de açúcares, de acordo com a portaria nº 29
de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico
referente a alimentos para fins especiais; diversos sabores (abacaxi,
morango, uva e limão), acondicionada em caixas contendo de 10 a 12g;

29,9010,00 2,990SACHE00073 00049
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enriquecida com vitaminas a, c, d, b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12;
embalagem isenta de adulterações ou contaminações, devem constar
os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricação, validade e
número do lote; validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega

Total do Lote:  29,90

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00064  LOTE 64 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

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

121,0025,00 4,840PCT00094 00064

Total do Lote:  121,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00071  LOTE 71 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026117
POLVILHO AZEDO 500G
o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega

688,80120,00 5,740PCT00104 00071

00026117
POLVILHO AZEDO 500G
o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega

861,00150,00 5,740PCT00105 00071

Total do Lote:  1.549,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00072  LOTE 72 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026118
POLVILHO DOCE 500G
o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega.

650,40120,00 5,420PCT00106 00072

00026118
POLVILHO DOCE 500G
o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega.

813,00150,00 5,420PCT00107 00072

Total do Lote:  1.463,40

Total do Fornecedor:  17.396,05

3

Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 853cd2374f315056c3936831eab449f8
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00027  LOTE 27 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037346

BISCOITO DE SAL TIPO CREAM-CRACKER 200G
ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e acido folico, gordura
vegetal, malte, leite em po, açucar, sal, fermento biologico, fermentos
quimicos: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico; contem gluten;
alergicos: contem leite e derivados de trigo e de cevada; pode conter
derivados de centeio, de aveia e de soja;
informacoes nutricionais: porcao de 30 gramas (07 unidades)
valor energetico: 131 kcal = 557 kj (7% vd); carboidratos: 20 gramas
(7%vd) proteinas = 3,7 gramas (5%vd); gorduras totais = 4,1 gramas
(7% vd); gorduras saturadas: 1,7 gramas (8% vd); gorduras trans =
zero gramas (vd nao estabelecido); fibra alimentar: 0,6 gramas (3%
vd); sodio: 180 miligramas (7% vd); valores diarios com base em uma
dieta de 2000 kcal ou 8400 kj; validade minima de 06 meses a contar da
data da entrega

9.160,002.000,00 4,580PCT00039 00027

00037346

BISCOITO DE SAL TIPO CREAM-CRACKER 200G
ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e acido folico, gordura
vegetal, malte, leite em po, açucar, sal, fermento biologico, fermentos
quimicos: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico; contem gluten;
alergicos: contem leite e derivados de trigo e de cevada; pode conter
derivados de centeio, de aveia e de soja;
informacoes nutricionais: porcao de 30 gramas (07 unidades)
valor energetico: 131 kcal = 557 kj (7% vd); carboidratos: 20 gramas
(7%vd) proteinas = 3,7 gramas (5%vd); gorduras totais = 4,1 gramas
(7% vd); gorduras saturadas: 1,7 gramas (8% vd); gorduras trans =
zero gramas (vd nao estabelecido); fibra alimentar: 0,6 gramas (3%
vd); sodio: 180 miligramas (7% vd); valores diarios com base em uma
dieta de 2000 kcal ou 8400 kj; validade minima de 06 meses a contar da
data da entrega

229,0050,00 4,580PCT00040 00027

00037346

BISCOITO DE SAL TIPO CREAM-CRACKER 200G
ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e acido folico, gordura
vegetal, malte, leite em po, açucar, sal, fermento biologico, fermentos
quimicos: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico; contem gluten;
alergicos: contem leite e derivados de trigo e de cevada; pode conter
derivados de centeio, de aveia e de soja;
informacoes nutricionais: porcao de 30 gramas (07 unidades)
valor energetico: 131 kcal = 557 kj (7% vd); carboidratos: 20 gramas
(7%vd) proteinas = 3,7 gramas (5%vd); gorduras totais = 4,1 gramas
(7% vd); gorduras saturadas: 1,7 gramas (8% vd); gorduras trans =
zero gramas (vd nao estabelecido); fibra alimentar: 0,6 gramas (3%
vd); sodio: 180 miligramas (7% vd); valores diarios com base em uma
dieta de 2000 kcal ou 8400 kj; validade minima de 06 meses a contar da
data da entrega

5.496,001.200,00 4,580PCT00041 00027

Total do Lote:  14.885,00

Total do Fornecedor:  14.885,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000032/2022 - Processo Nº 002202

Vencedor BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA

CNPJ 11.287.164/0001-68

Endereço RUA PRIMO LUIZ BATISTA, 37 - NITEROI - ATÍLIO VIVÁCQUA - ES - CEP: 29490000

Contato 28999994244      COMERCIALBRX1@GMAIL.COM

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035826

ACAFRAO EM PO DE PRIMEIRA QUALIDADE 50G
ingredientes: açafrão em pó; não contém glúten;
pó de cor amarelo-alaranjado, sem adulterações ou contaminações de
qualquer espécie (materiais estranhos, umidade, resíduos terrosos,
químicos, mofo, biológicos).
na embalagem deve conter ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação/manipulação, data de validade e número do lote;
acondicionado em saco plastico transparente; validade mínima de 15
meses a contar da data de entrega

3.696,00400,00 9,240PCT00001 00001

00035826

ACAFRAO EM PO DE PRIMEIRA QUALIDADE 50G
ingredientes: açafrão em pó; não contém glúten;
pó de cor amarelo-alaranjado, sem adulterações ou contaminações de
qualquer espécie (materiais estranhos, umidade, resíduos terrosos,
químicos, mofo, biológicos).
na embalagem deve conter ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação/manipulação, data de validade e número do lote;
acondicionado em saco plastico transparente; validade mínima de 15
meses a contar da data de entrega

924,00100,00 9,240PCT00002 00001

Total do Lote:  4.620,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038875

ACHOCOLATADO EM PO - 700 GRAMAS
ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (ferro, zinco
e selênio), vitaminas (e, c, b1, b2, b6, b9, b12), sal, emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. contém clúten; preparado com
ingredientes sãos e limpos, produto de 1ª qualidade, sem traços de
leite, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, vedada,
isenta de ferrugem e substâncias nocivas, 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; lista
de ingredientes; data de validade; 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

2.560,00250,00 10,240UND00003 00002

00038875

ACHOCOLATADO EM PO - 700 GRAMAS
ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (ferro, zinco
e selênio), vitaminas (e, c, b1, b2, b6, b9, b12), sal, emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. contém clúten; preparado com
ingredientes sãos e limpos, produto de 1ª qualidade, sem traços de
leite, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, vedada,
isenta de ferrugem e substâncias nocivas, 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; lista
de ingredientes; data de validade; 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

6.144,00600,00 10,240UND00004 00002
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de entrega

Total do Lote:  8.704,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

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

1.472,8080,00 18,410PCT00007 00004

Total do Lote:  1.472,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040614

ACUCAR MASCAVO
acucar mascavo - 500 gramas
produzido atraves da cana de acucar; nao contem nenhum aditivo
quimico intencional; nao passa pelo processo de lavagem e
branqueamento; mantendo boa parte das vitaminas e sais minerais
como o calcio, fosforo e ferro; nao deve apresentar sujidade; umidade;
bolor;; validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

664,00100,00 6,640PCT00010 00006

Total do Lote:  664,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00008  LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026062

ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
adoça alimentos e bebidas substituindo o açúcar;
ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e
ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico e metilparabeno;
não contém glúten;
informação nutricional: porção de 0,13 ml (4 gotas). quantidade por
porção: valor energético: 01, kcal = 0,4 kj
validade mínima 30 meses a contar da data da entrega

134,1030,00 4,470UND00012 00008

00026062

ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
adoça alimentos e bebidas substituindo o açúcar;
ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e
ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico e metilparabeno;
não contém glúten;
informação nutricional: porção de 0,13 ml (4 gotas). quantidade por
porção: valor energético: 01, kcal = 0,4 kj
validade mínima 30 meses a contar da data da entrega

89,4020,00 4,470UND00013 00008

00026062
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
adoça alimentos e bebidas substituindo o açúcar;

44,7010,00 4,470UND00014 00008
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ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e
ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico e metilparabeno;
não contém glúten;
informação nutricional: porção de 0,13 ml (4 gotas). quantidade por
porção: valor energético: 01, kcal = 0,4 kj
validade mínima 30 meses a contar da data da entrega

00026062

ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
adoça alimentos e bebidas substituindo o açúcar;
ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e
ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico e metilparabeno;
não contém glúten;
informação nutricional: porção de 0,13 ml (4 gotas). quantidade por
porção: valor energético: 01, kcal = 0,4 kj
validade mínima 30 meses a contar da data da entrega

223,5050,00 4,470UND00015 00008

00026062

ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
adoça alimentos e bebidas substituindo o açúcar;
ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e
ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico e metilparabeno;
não contém glúten;
informação nutricional: porção de 0,13 ml (4 gotas). quantidade por
porção: valor energético: 01, kcal = 0,4 kj
validade mínima 30 meses a contar da data da entrega

312,9070,00 4,470UND00016 00008

Total do Lote:  804,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00011  LOTE 11 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026065

AMENDOIM EM GRAO 500G
cru, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e
vegetais; validade mínima de 90 dias a partir da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega; rotulagem: de
acordo com a legislação vigente; nos rótulos das embalagens primária
e secundária deverão estar impressos 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

2.448,25175,00 13,990PCT00019 00011

Total do Lote:  2.448,25

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00012  LOTE 12 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026133
ATUM RALADO 170G
igredientes: atum, oleo comestivel, sal; não contém glútem, não contém
conservantes

744,00100,00 7,440UND00020 00012

Total do Lote:  744,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00013  LOTE 13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040615

AVEIA EM FLOCOS FINOS
aveia em flocos finos - 165 a 200 gramas
ingredientes: aveia laminada em flocos finos; rico em fibras funcionais
(beta-glucanas), rico em proteinas e ferro; fabricada a partir de
materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa e parasitos;

1.446,00300,00 4,820PCT00021 00013
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nao poderao estar umidos, fermentados ou rancosos; informacao
nutricional: porcao de 30 g (2 colheres de sopa): valor energetico: 108
kcal/ carboidratos: 17g/ proteinas: 4,5 g/ gorduras totais: 2,4 g/
gorduras saturadas: 0,6 g/ gorduras trans: 0 g/ gordura
monoiinsaturada: 0,9 g/ gordura poliinsaturada: 0,9 g/ colesterol 0 mg/
fibra soluveis (beta-glucanas): 1,5g/ ferro: 1,4 mg 10 g/ sodio: 0 mg/
magnesio: 53 mg; contem gluten; validade minima de 07 meses a contar
da data de entrega.

00040615

AVEIA EM FLOCOS FINOS
aveia em flocos finos - 165 a 200 gramas
ingredientes: aveia laminada em flocos finos; rico em fibras funcionais
(beta-glucanas), rico em proteinas e ferro; fabricada a partir de
materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa e parasitos;
nao poderao estar umidos, fermentados ou rancosos; informacao
nutricional: porcao de 30 g (2 colheres de sopa): valor energetico: 108
kcal/ carboidratos: 17g/ proteinas: 4,5 g/ gorduras totais: 2,4 g/
gorduras saturadas: 0,6 g/ gorduras trans: 0 g/ gordura
monoiinsaturada: 0,9 g/ gordura poliinsaturada: 0,9 g/ colesterol 0 mg/
fibra soluveis (beta-glucanas): 1,5g/ ferro: 1,4 mg 10 g/ sodio: 0 mg/
magnesio: 53 mg; contem gluten; validade minima de 07 meses a contar
da data de entrega.

241,0050,00 4,820PCT00022 00013

Total do Lote:  1.687,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00014  LOTE 14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040706

BALA MASTIGAVEL SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 600G
colorida artificialmente; ingredientes: açúcar, xarope de glicose,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho modificado, leite em pó
integral, aromatizante, estabilizante lecitina de soja e corantes artificiais
vermelho 40, amarelo tartrazina e azul indigotina; contém soja e leite.
não contém glúten

4.014,00300,00 13,380PCT00023 00014

Total do Lote:  4.014,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00015  LOTE 15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040605

BALA MASTIGAVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE
bala mastigavel sabor natural de iogurte - 600 gramascolorida
artificialmente; ingredientes: acucar, xarope de glicose; gordura vegetal
hidrogenada; acidulante acido citrico; emulsificante mono e diglicerideos
de acidos graxos e lecitina de soja; aromatizante artificial e corante
artificial vermelho 40; nao contem gluten. informacao sobre alergenicos;
pode conter traços de corante artificial amarelo tartrazina; validade
minima de 07 meses a partir da data da entrega

2.676,00300,00 8,920PCT00024 00015

00040605

BALA MASTIGAVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE
bala mastigavel sabor natural de iogurte - 600 gramascolorida
artificialmente; ingredientes: acucar, xarope de glicose; gordura vegetal
hidrogenada; acidulante acido citrico; emulsificante mono e diglicerideos
de acidos graxos e lecitina de soja; aromatizante artificial e corante
artificial vermelho 40; nao contem gluten. informacao sobre alergenicos;
pode conter traços de corante artificial amarelo tartrazina; validade
minima de 07 meses a partir da data da entrega

1.338,00150,00 8,920PCT00025 00015

Total do Lote:  4.014,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00016  LOTE 16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026070

BALA MASTIGAVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE 700G
colorida artificialmente; ingredientes: açúcar, xarope de glicose,
gordura vegetal hidrogenada, acidulante ácido cítrico, emulsificantes
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, aromatizante
natural e corante artificial vermelho 40; não contém glúten; informação
sobre alergênicos: pode conter traços de corante artificial amarelo
tartrazina

2.739,00300,00 9,130PCT00026 00016

Total do Lote:  2.739,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00019  LOTE 19 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036820
BEBIDA ISOTONICA 500ML
validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega

7.245,001.500,00 4,830UND00029 00019

Total do Lote:  7.245,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00020  LOTE 20 -PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026145 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 200ML 600,00500,00 1,200UND00030 00020

Total do Lote:  600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00021  LOTE 21 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035834

BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE 400G
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,
agua, gordura vegetal hidrogenada zero trans, acucar invertido,
acucar, sal, fermentos quimicos (bicarbonato de sodio, bicarbonato de
amonio e pirofosfato acido de sodio), fermento biologico, estabilizante
lecitina de soja, proteinase, metabissulfito de sodio; sem colesterol, sem
lactose e sem proteína do leite. isento de produtos de origem animal;
contem gluten;  contém trigo. pode conter derivados de cevada, aveia,
soja e centeio;
informacao nutricional: 30 g (6 biscoitos) = 121 kcal/ carboidratos:21g/
proteinas: 3,6g/ gorduras totais: 3,0g/ gordura trans: 0g/ fibra alimentar:
0,9g/ sodio: 263 mg/ ferro: 0,8mg/ colesterol: 0g;
validade mínima de 09 meses a contar da data de entrega

1.002,60180,00 5,570UND00031 00021

Total do Lote:  1.002,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00023  LOTE 23 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037217

BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL SEM GLUTEN 80G
o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro
de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para fins especiais;
ingredientes: arroz integral e sal, linhaça marron, açafrão da terra, chia,
quinoa, gergelim e sal marinho; biscoito rico em fibras, baixo aporte
calórico e reduzido conteúdo de sódio; sem conservantes, sem
aromatizante artificial; 100% natural; a rotulagem deve conter as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de

201,6040,00 5,040PCT00033 00023
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validade, lote e informações nutricionais; validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega

Total do Lote:  201,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00024  LOTE 24 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035836

BISCOITO DE COCO SEM LACTOSE 400G
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,
agua, acucar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, acucar
invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos (bicarbonato
de sodio, pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de amonio), sal,
aroma artificial de coco, metabissulfito de sodio, proteinase, vitaminas
(b1, b2, b6 e pp). sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite;
isento de produtos de origem animal; contém glúten. contém trigo; pode
conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio;
informacao nutricional: 30 g (7 biscoitos): 144 kcal/ carboidratos: 23g/
proteinas: 2,6g/ gorduras totais:2,9g/ gorduras trans: 0g/ fibra
alimentar: 0,9g/ ferro: 1,03mg/ sodio: 108mg/ colesterol: 0g;
validade mínima de 09 meses a contar da data de entrega

501,3090,00 5,570UND00034 00024

Total do Lote:  501,30

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00026  LOTE 26 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037211

BISCOITO DE POLVILHO SABOR TRADICIONAL ISENTO DE GLUTEN E
LACTOSE 100G
o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro
de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para fins especiais;
ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos e sal; sem glúten e sem
lactose; biscoito produzido a partir de matérias-primas sãs e limpo;
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxica, 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 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;
não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; validade
mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega

493,20120,00 4,110PCT00038 00026

Total do Lote:  493,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00028  LOTE 28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040617

BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABOR COCO
biscoito rosquinha doce sabor coco - 700 a 800 gramas
biscoito com textura crocante; sem traços de leite; acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atoxico; nao violado; que garanta a
integridade do produto; com aspecto caracteristico: cor, odor e sabor
proprio; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, acucar, gordura vegetal, acucar liquido invertido, sal, coco
ralado, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio, bicarbonato de

1.588,00200,00 7,940PCT00042 00028
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amonio e pirofosfato acido de sodio, aromatizante e emulsificante
lecitina de soja; a embalagem devera conter externamente os dados de
identificacao do produto: marca, nome e endereco do fabricante; lista
de ingredientes; data de validade; numero do lote; informacao
nutricional; quantidade do produto; isento de substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa, insetos,
parasitas e larvas; nao podendo apresentar- se umido, fermentado ou
rancoso; validade minima de 10 (dez) meses, a contar da data de
entrega.

00040617

BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABOR COCO
biscoito rosquinha doce sabor coco - 700 a 800 gramas
biscoito com textura crocante; sem traços de leite; acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atoxico; nao violado; que garanta a
integridade do produto; com aspecto caracteristico: cor, odor e sabor
proprio; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, acucar, gordura vegetal, acucar liquido invertido, sal, coco
ralado, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio, bicarbonato de
amonio e pirofosfato acido de sodio, aromatizante e emulsificante
lecitina de soja; a embalagem devera conter externamente os dados de
identificacao do produto: marca, nome e endereco do fabricante; lista
de ingredientes; data de validade; numero do lote; informacao
nutricional; quantidade do produto; isento de substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa, insetos,
parasitas e larvas; nao podendo apresentar- se umido, fermentado ou
rancoso; validade minima de 10 (dez) meses, a contar da data de
entrega.

15.880,002.000,00 7,940PCT00043 00028

Total do Lote:  17.468,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00029  LOTE 29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035835

BISCOITO TIPO MAISENA SEM LACTOSE 400G
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,
agua, acucar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, acucar
invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos (bicarbonato
de sodio, pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de amonio), sal,
metabissulfito de sodio, aroma artificial de baunilha , proteinase, aroma
artificial de limao, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). sem colesterol, sem
lactose e sem proteina do leite. isento de produtos de origem animal;
contem gluten. contem trigo; pode conter derivados de cevada, aveia,
soja e centeio;
informacao nutricional: 30 g (7 biscoitos): 144 kcal/ carboidratos: 23g/
proteinas: 2,6g/ gorduras totais:2,9g/ gorduras trans: 0g/ fibra
alimentar: 0,9g/ ferro: 1,03mg/ sodio: 108mg/ colesterol: 0g;
validade mínima de 09 meses a contar da data de entrega.

1.002,60180,00 5,570UND00044 00029

Total do Lote:  1.002,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00030  LOTE 30  - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

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

11.000,001.000,00 11,000UND00045 00030

Total do Lote:  11.000,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00031  LOTE 31 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040606

CANELA EM CASCA
canela em casca - 10 gramas
acondicionado em saco plástico transparente; validade minima de 15
meses.

201,5050,00 4,030PCT00046 00031

Total do Lote:  201,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00032  LOTE 32 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037218

CANELA EM PO 30G A 35G
ingrediente: canela em pó. produto proveniente de cascas sãs, limpas e
secas, em forma de pó fino e sem glúten; acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxica, 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 validade; número do
lote; quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas
e larvas; validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega

850,00170,00 5,000PCT00047 00032

00037218

CANELA EM PO 30G A 35G
ingrediente: canela em pó. produto proveniente de cascas sãs, limpas e
secas, em forma de pó fino e sem glúten; acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxica, 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 validade; número do
lote; quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas
e larvas; validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega

500,00100,00 5,000PCT00048 00032

Total do Lote:  1.350,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00033  LOTE 33 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026152

CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 200G
ingredientes: cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. não contém
glúten; informação nutricional: porção de 20 g (1 colher de sopa): valor
energético = 70 kcal = 294 kj/ carboidrato = 12 g/ proteínas = 2,3 g/
gorduras totais = 1,5 g/ gorduras saturadas = 0,9 g/ fibra alimentar =
2,9 g/ sódio = 0 mg; não contém gordura trans. valores diários de
referencia com base em uma dieta de 2000 kcal; data de validade: 06
meses a partir da data de fabricação

559,6040,00 13,990PCT00049 00033

00026152

CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 200G
ingredientes: cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. não contém
glúten; informação nutricional: porção de 20 g (1 colher de sopa): valor
energético = 70 kcal = 294 kj/ carboidrato = 12 g/ proteínas = 2,3 g/
gorduras totais = 1,5 g/ gorduras saturadas = 0,9 g/ fibra alimentar =
2,9 g/ sódio = 0 mg; não contém gordura trans. valores diários de
referencia com base em uma dieta de 2000 kcal; data de validade: 06
meses a partir da data de fabricação

1.399,00100,00 13,990PCT00050 00033
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Total do Lote:  1.958,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00034  LOTE 34 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026077

COCO RALADO 100G
ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada e
desidratada; deverá ser puro, parcialmente desengordurado e sem
adição de açúcar. conservador ins 223; peso líquido do produto
devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo,
quantitativo, contendo o prazo de validade, marca comercial,
procedência de fabricação, número do registro no órgão competente e
demais dados conforme as disposições da legislação em vigor; prazo
de validade: o produto deverá apresentar validade mínima de 01 ano a
contar da data de entrega

1.191,00300,00 3,970PCT00051 00034

00026077

COCO RALADO 100G
ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada e
desidratada; deverá ser puro, parcialmente desengordurado e sem
adição de açúcar. conservador ins 223; peso líquido do produto
devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo,
quantitativo, contendo o prazo de validade, marca comercial,
procedência de fabricação, número do registro no órgão competente e
demais dados conforme as disposições da legislação em vigor; prazo
de validade: o produto deverá apresentar validade mínima de 01 ano a
contar da data de entrega

1.905,60480,00 3,970PCT00052 00034

Total do Lote:  3.096,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00035  LOTE 35 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040607

CRAVO
cravo - 10 gramas
com aspecto, cor; cheiro e sabor proprios; isento de materiais
estranhos a sua especie; validade minima de 15 meses a contar da
data da entrega.

126,3030,00 4,210PCT00053 00035

00040607

CRAVO
cravo - 10 gramas
com aspecto, cor; cheiro e sabor proprios; isento de materiais
estranhos a sua especie; validade minima de 15 meses a contar da
data da entrega.

421,00100,00 4,210PCT00054 00035

Total do Lote:  547,30

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00037  LOTE 37 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026080

ERVA DOCE 40G
embalagem com 40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios
isento de materiais estranhos a sua especie; validade minima de 15
meses a contar da data da entrega.

840,00300,00 2,800PCT00056 00037

Total do Lote:  840,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00040  LOTE 40 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035830 FARINHA DE AVEIA 170G A 200G
ingrediente: aveia, naturalmente rica em fibras e proteínas fonte de

228,5050,00 4,570PCT00059 00040
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ferro; contém glúten; informação nutricional mínima porção de 50
gramas (1/2 xícara): valor calórico: 170 kcal/ carboidrato: 27g/
proteínas: 7 5g/ gorduras totais: 4 0g/ gordura saturada: 01 0g/
gorduras trans: 0/ fibra alimentar: 5 0g/ sódio: 41mg/ ferro: 2 0 mg;
validade mínima: 06 meses a contar da data de entrega.

00035830

FARINHA DE AVEIA 170G A 200G
ingrediente: aveia, naturalmente rica em fibras e proteínas fonte de
ferro; contém glúten; informação nutricional mínima porção de 50
gramas (1/2 xícara): valor calórico: 170 kcal/ carboidrato: 27g/
proteínas: 7 5g/ gorduras totais: 4 0g/ gordura saturada: 01 0g/
gorduras trans: 0/ fibra alimentar: 5 0g/ sódio: 41mg/ ferro: 2 0 mg;
validade mínima: 06 meses a contar da data de entrega.

1.371,00300,00 4,570PCT00060 00040

Total do Lote:  1.599,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00041  LOTE 41 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026083

FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA TIPO 1 500G
preparado com matéria-prima sa e limpa isenta de materia terrosa de
parasitos e de detritos vegetais ou animais;
validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega

913,50150,00 6,090PCT00061 00041

00026083

FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA TIPO 1 500G
preparado com matéria-prima sa e limpa isenta de materia terrosa de
parasitos e de detritos vegetais ou animais;
validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega

913,50150,00 6,090PCT00062 00041

Total do Lote:  1.827,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00043  LOTE 43 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026090

FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 125G
para fermentação de pães e massas, composto de saccharomyces
cerevisae e sem conservantes; embalado a vácuo;
data de validade minima de 10 meses a contar da data de entrega

588,8080,00 7,360PCT00065 00043

00026090

FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 125G
para fermentação de pães e massas, composto de saccharomyces
cerevisae e sem conservantes; embalado a vácuo;
data de validade minima de 10 meses a contar da data de entrega

1.472,00200,00 7,360PCT00066 00043

Total do Lote:  2.060,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00044  LOTE 44 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037219

FLOCOS DE MILHO 250G A 300G
ingredientes: milho ou farinha de milho enriquecida com ferro e ácido
fólico (da qual 51% é farinha integral), açúcar, malte ou extrato de
malte, sal, oleína de palma ou palmitato de retinol (vitamina a), xarope de
glucose, xarope de açúcar, ácido ascórbico e ascorbato de sódio
(vitamina c), niacina, ferro reduzido por hidrogênio (ferro) ou ferro
eletrolítico, óxido de zinco (zinco), maltodextrina, cianocobalamina
(vitamina b12), colecalciferol (vitamina d) ou pantotenato de cálcio,
cloridrato de piridoxina (vitamina b6), mononitrato de tiamina (vitamina
b1), riboflavina (vitamina b2) e folacina (ácido fólico) ou ácido n-pteroil -
l-glutâmico, antiumectante fosfato tricálcico, estabilizante fosfato
trissódico e aromatizante; a embalagem deverá conter externamente os

17.115,001.500,00 11,410PCT00067 00044
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dados de identificação do produto: marca; nome e endereço do
fabricante; lista de ingredientes; data de validade; 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 12 (doze) meses, a
contar da data de entrega

00037219

FLOCOS DE MILHO 250G A 300G
ingredientes: milho ou farinha de milho enriquecida com ferro e ácido
fólico (da qual 51% é farinha integral), açúcar, malte ou extrato de
malte, sal, oleína de palma ou palmitato de retinol (vitamina a), xarope de
glucose, xarope de açúcar, ácido ascórbico e ascorbato de sódio
(vitamina c), niacina, ferro reduzido por hidrogênio (ferro) ou ferro
eletrolítico, óxido de zinco (zinco), maltodextrina, cianocobalamina
(vitamina b12), colecalciferol (vitamina d) ou pantotenato de cálcio,
cloridrato de piridoxina (vitamina b6), mononitrato de tiamina (vitamina
b1), riboflavina (vitamina b2) e folacina (ácido fólico) ou ácido n-pteroil -
l-glutâmico, antiumectante fosfato tricálcico, estabilizante fosfato
trissódico e aromatizante; a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação do produto: marca; nome e endereço do
fabricante; lista de ingredientes; data de validade; 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 12 (doze) meses, a
contar da data de entrega

570,5050,00 11,410PCT00068 00044

Total do Lote:  17.685,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00045  LOTE 45 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037286

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES - DE 0 A 6 MESES
embalagem com 800 gramas; soro de leite desmineralizado, lactose,
oleína de palma, leite desnatado, oleo de palmiste, oleo de canola com
baixo teor erucico, galactooligossacarideos, oleo de milho, sais
minerais (citrato de calcio, citrato de potassio, cloreto de calcio, fosfato
de sodio, cloreto de magnesio, cloreto de sodio, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganes, iodeto de potassio e
selenato de sodio), frutooligossacarideos, maltodextrina, oleo de peixe,
vitaminas (l-ascorbato de sodio, acetato de dl-alfa-tocoferila,
nicotinamida, d-pantotenato de calcio, tiamina mononitrato, acetato de
retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acido-n-plerol-l-glutamico,
filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), l-fenilalanina,
oleo de mortierella alpina, taurina, mio-inositol, l-histidina, nucleotideos
(citidina 5-monofosfato, sal dissodico de uridina 5-monofosfato,
adenosina 5-monofosfato, sal dissodico de guanosina 5-monofosfato),
bitartarato de colina, l-carnitina, emulsificante lecitina de soja e
acidulantes hidroxido de potassio e acido citrico. sem gluten.

499,9010,00 49,990UND00069 00045

Total do Lote:  499,90

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00046  LOTE 46 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038368

FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 10º MÊS
ingredientes: soro de leite desmineralizado, oleina de palma,
maltodextrina, lactose, leite desnatado, oleo de canola com baixo teor
erucico, galactooligossacarídeos, oleo de girassol, sais minerais
(citrato de calcio, fosfato de potassio dibasico, fosfato de sodio

2.541,0050,00 50,820UND00070 00046
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dibasico, fosfato de calcio dibasico, cloreto de magnesio, cloreto de
calcio, cloreto de potassio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potassio e selenato de sodio), frutoligossacarideos,
oleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sodio, acetato de dl – alfa
tocofenila, d-pantotenato de calcio, nicotinamida, tiamina mononitrato,
acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acido
n-pteroil-l-glutamico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol e
cianocobalamina, oleo de marterela alpina, l- fenilalanina, l-histidina,
nucleotideos (citidina 5 – monofosfato, sal dissodico de uridina
5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato e sal dissodico de guanosina
5-monofosfato, emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez
acido citrico e hidroxido de potassio. não contem gluten. alergicos
contem derivado de soja e peixe, leite e derivados. informacao
nutricional: por 100 gramas de pó: valor energetico: 474 kcal /
carboidrato: 60g/ proteinas: 8,8g/ gorduras totais: 22g/ gorduras
saturadas:6,6g/ gorduras trans: 0g/ acido linoleico:4,0g/ acido a-
linolênico: 480mg/ acido docosahexaenoico (dha): 50mg/ acido
araquidonico (ara): 50mg/ fibra alimentar: 2,9g,/
frutooligossacarideos:0,3g/ galactooligossacarideos2,6g/sodio: 210mg/
calcio: 600mg/ ferrro: 8,5mg/ potassio: 670mg/ cloreto: 330mg/ fosforo:
350mg/ magnesio:60mg/ manganes: 45µg/ iodo: 130 µg/ cobre: 400 µg/
selenio: 9,5 µg/ zinco: 5,6mg/ vitamina a 550 µg re/ vitamina d: 11 µg/
vitamina e 11 mg/ vitamina k: 44 µg/ vitamina c: 80 mg/ vitamina b1:
1,0mg/ vitamina b2: 1,1 mg/ niacina: 4,3mg/ vitaminab6: 0,56mg/ vitamina
b12: 1,2 µg/ acido folico: 120 µg/ acido pantotenico: 5,6 mg/ biotina: 20
µg/ colina: 70 µg/ inositol: 40mg/ nucleotideos: 16mg. prazo de validade:
minimo de 12 meses a partir da data de entrega. embalagem com 800
gramas.

Total do Lote:  2.541,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00048  LOTE 48 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037215

GELATINA EM PO INCOLOR SEM SABOR 24G
embalagem contendo 02 sachês de 12 gramas cada;
ingrediente: gelatina em pó; embalagem isenta de adulterações ou
contaminações, devem constar os ingredientes, tabela nutricional, a
data da fabricação, validade e número do lote; validade mínima de 12
(doze) meses a contar da data de entrega

682,80120,00 5,690SACHE00072 00048

Total do Lote:  682,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00050  LOTE 50 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00039803

GELATINA EM PO VARIOS SABORES CADA CAIXA CONTENDO 36
UNIDADES DE 20 A 30 GRAMAS
embalagem de polietileno atóxico, protegida de caixa de papelão, com
identificação do produto, rotulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade; validade mínima de 06
meses a contar da data de entrega.

59,7525,00 2,390CAIXA00074 00050

Total do Lote:  59,75

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00051  LOTE 51 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026138 GOIABADA EMBALAGEM COM 01KG 1.388,75125,00 11,110UND00075 00051

16

Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 853cd2374f315056c3936831eab449f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000032/2022 - Processo Nº 002202

Vencedor BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA

CNPJ 11.287.164/0001-68

Endereço RUA PRIMO LUIZ BATISTA, 37 - NITEROI - ATÍLIO VIVÁCQUA - ES - CEP: 29490000

Contato 28999994244      COMERCIALBRX1@GMAIL.COM

ingredientes: goiaba, açúcar e acidulante ácido cítrico. não contém
glúten.
informação nutricional: 01 fatia (40 gramas): valor energético: 103 kcal/
carboidrato: 26 g/ fibra alimentar: 1,9 g.
embalagem: deverá conter identificação do produto, a marca e o nome
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
estar em bom estado de conservação.
validade mínima: 20 meses a contar da data de entrega.

Total do Lote:  1.388,75

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00052  LOTE 52 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026139

LEITE CONDENSADO 395G
obtido a partir de leite fresco, puro e integral; não contém glúten; de
consistência cremosa e textura homogênea; ingredientes: leite integral,
açúcar e lactose; validade mínima de 10 meses a partir da data da
entrega

1.610,00250,00 6,440UND00076 00052

Total do Lote:  1.610,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00053  LOTE 53 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026097

LEITE DE COCO 500ML
pasteurizado e homogeneizado; ingredientes: leite de coco padronizado
para 9 a 11% de gordura; conservadores ins 202, ins 211 e ins 223;
acidulante ins 330; espessantes ins 466; ins 412 e ins 415;
estabilizante ins 460i; emulsificantes ins 435 e ins 471; não contém
glúten; informação nutricional: porção 15 g (1 colher de sopa): valor
energético: 38 kcal/ gorduras totais: 3g/ gorduras saturadas: 2,7g/
gorduras trans: 0g/ colesterol: 0 mg;
validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega

851,00100,00 8,510UND00077 00053

00026097

LEITE DE COCO 500ML
pasteurizado e homogeneizado; ingredientes: leite de coco padronizado
para 9 a 11% de gordura; conservadores ins 202, ins 211 e ins 223;
acidulante ins 330; espessantes ins 466; ins 412 e ins 415;
estabilizante ins 460i; emulsificantes ins 435 e ins 471; não contém
glúten; informação nutricional: porção 15 g (1 colher de sopa): valor
energético: 38 kcal/ gorduras totais: 3g/ gorduras saturadas: 2,7g/
gorduras trans: 0g/ colesterol: 0 mg;
validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega

2.110,48248,00 8,510UND00078 00053

Total do Lote:  2.961,48

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00056  LOTE 56 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038429

LEITE EM PO INTEGRAL ZERO LACTOSE 300G
ingredientes: leite integral, enzima lactase, fosfato tricalcio, vitaminas a,
c, d e e, ferro, zinco e emulsificante lecitina de soja. contem leite e
derivados de soja. não contem gluten. informacao nutricional: por 100
gramas de pó: valor energetico: 495 kcal/carboidrato: 37 g/ glicose:18
g/galactose:18 g/ lactose: 0 g/proteinas: 26 g/ gorduras torais: 27g/
gorduras saturadas: 17 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 0
g/sodio: 290 mg/vitamina a: 692 mcg/re/vitamina c: 52 mg/vitamina d: 5,8

4.142,00200,00 20,710UND00081 00056
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mcg/vitamina e: 12 mcg/re/zinco: 9,1 mg/ferro: 16 mg/calcio: 1318 mg.
validade mínima de 09 (nove) meses, a contar da data de entrega.
embalagem de 300g

Total do Lote:  4.142,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00057  LOTE 57 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026101

LOURO 30G
embalagem com 30 gramas - em folhas secas, obtido de espécimes
vegetais genuinos, grao saos limpos e secos, de coloracao verde
pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de
materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico
transparente; validade minima de 15 meses a contar da data da
entrega.

370,5075,00 4,940PCT00082 00057

Total do Lote:  370,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00060  LOTE 60 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037206

MACARRAO PARA SOPA TIPO LETRINHAS COM OVOS E VITAMINAS
500G
o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro
de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para fins especiais;
ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais de curcuma e urucum
e emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e monoestearato
de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glúten. informação
nutricional mínima para cada porção de 80g (01 prato raso): valor
energético: 291 kcal carboidratos: 64g proteínas: 5,6g gorduras totais:
1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras trans: 0g fibra alimentar: 1,0g
colesterol e sódio 0mg; tempo de cozimento: aproximadamente 09 a 12
minutos;
embalado em saco 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 com 500 gramas

3.096,00600,00 5,160PCT00085 00060

00037206

MACARRAO PARA SOPA TIPO LETRINHAS COM OVOS E VITAMINAS
500G
o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro
de 1998, anvisa, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para fins especiais;
ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais de curcuma e urucum
e emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e monoestearato
de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glúten. informação
nutricional mínima para cada porção de 80g (01 prato raso): valor
energético: 291 kcal carboidratos: 64g proteínas: 5,6g gorduras totais:
1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras trans: 0g fibra alimentar: 1,0g
colesterol e sódio 0mg; tempo de cozimento: aproximadamente 09 a 12
minutos;
embalado em saco resistente de polietileno atóxico, não violado, que

516,00100,00 5,160PCT00086 00060
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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 com 500 gramas

Total do Lote:  3.612,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00061  LOTE 61 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026105

MAIONESE CREMOSA 500G
emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de
condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência
cremosa, na cor amarela clara, com cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação; ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante
acido lático, espessante goma xantana, conservador ácido ascórbico,
sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante
(aroma natural de mostarda) e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha;
não contém glúten; validade mínima de 06 meses a partir da data da
entrega

749,00100,00 7,490UND00087 00061

Total do Lote:  749,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00062  LOTE 62 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026107

MARIOLA 900G
ingredientes: banana e açúcar cristal; pacote com 50 unidades; não
contém glúten;
validade mínima 06 meses a contar da data de entrega

2.937,50250,00 11,750PCT00088 00062

00026107

MARIOLA 900G
ingredientes: banana e açúcar cristal; pacote com 50 unidades; não
contém glúten;
validade mínima 06 meses a contar da data de entrega

5.875,00500,00 11,750PCT00089 00062

00026107

MARIOLA 900G
ingredientes: banana e açúcar cristal; pacote com 50 unidades; não
contém glúten;
validade mínima 06 meses a contar da data de entrega

1.175,00100,00 11,750PCT00090 00062

00026107

MARIOLA 900G
ingredientes: banana e açúcar cristal; pacote com 50 unidades; não
contém glúten;
validade mínima 06 meses a contar da data de entrega

2.585,00220,00 11,750PCT00091 00062

Total do Lote:  12.572,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00063  LOTE 63 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026108

MILHO DE CANJICAO BRANCO 500G
preparado com matéria-prima sã 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

2.144,00400,00 5,360PCT00092 00063
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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 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;
data de validade minima de 08 meses a partir da data de entrega

00026108

MILHO DE CANJICAO BRANCO 500G
preparado com matéria-prima sã 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 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;
data de validade minima de 08 meses a partir da data de entrega

536,00100,00 5,360PCT00093 00063

Total do Lote:  2.680,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00067  LOTE 67 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026113

PACOCA 01KG
ingredientes: amendoim torrado e moído, açúcar e sal; não contém
glúten; embalagem com 50 unidades embaladas individualmente no
formato quadrado; validade mínima de 06 meses a partir da data de
fabricação

499,6020,00 24,980POTE00099 00067

00026113

PACOCA 01KG
ingredientes: amendoim torrado e moído, açúcar e sal; não contém
glúten; embalagem com 50 unidades embaladas individualmente no
formato quadrado; validade mínima de 06 meses a partir da data de
fabricação

499,6020,00 24,980POTE00100 00067

Total do Lote:  999,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00073  LOTE 73 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026141

REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA
ingredientes:  água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante
ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante caramelo iv, não contém glúten; validade de no
mínimo 02 meses a partir da data da entrega

2.596,00400,00 6,490UND00108 00073

00026141

REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA
ingredientes:  água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante
ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante caramelo iv, não contém glúten; validade de no
mínimo 02 meses a partir da data da entrega

973,50150,00 6,490UND00109 00073

00026141

REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA
ingredientes:  água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante
ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante caramelo iv, não contém glúten; validade de no
mínimo 02 meses a partir da data da entrega

973,50150,00 6,490UND00110 00073
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Total do Lote:  4.543,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00079  LOTE 79 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

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

920,00500,00 1,840UND00116 00079

Total do Lote:  920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00080  LOTE 80 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026127
TRIGUILHO 500G
trigo para kibe; validade mínima 06 meses

660,00150,00 4,400PCT00117 00080

00026127
TRIGUILHO 500G
trigo para kibe; validade mínima 06 meses 440,00100,00 4,400PCT00118 00080

Total do Lote:  1.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00082  LOTE 82 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026128

VINAGRE DE MACA 750ML
embalagem: frasco com 750 ml; ingredientes: fermentado acetico de
maca, agua filtrada e conservador ins 224, 4% acidez; não contem
gluten; acondicionado em frasco plastico, com tampa nao violada,
hermeticamente fechado, contendo informacao nutricional e registro no
ministério competente;
validade minima de 20 meses a contar da data da entrega.

399,00100,00 3,990UND00120 00082

00026128

VINAGRE DE MACA 750ML
embalagem: frasco com 750 ml; ingredientes: fermentado acetico de
maca, agua filtrada e conservador ins 224, 4% acidez; não contem
gluten; acondicionado em frasco plastico, com tampa nao violada,
hermeticamente fechado, contendo informacao nutricional e registro no
ministério competente;
validade minima de 20 meses a contar da data da entrega.

1.675,80420,00 3,990UND00121 00082

Total do Lote:  2.074,80

Total do Fornecedor:  146.099,43

Total Geral:  178.380,48
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