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TERMO DE REFERÊNCIA SMEC 21/2022 
AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE 2022  

 NÃO PERECÍVEIS 

 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento dos alunos regularmente matriculados nas 

unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

2– JUSTIFICATIVA 

2.1 O principal objetivo da merenda escolar é proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino, 

uma refeição balanceada, segura e nutricionalmente adequada, considerando a faixa etária e o estado 

nutricional dos alunos. A merenda escolar tem o intuito de complementar à alimentação, seguindo os 

valores de referência preconizados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

2.3 Justificamos a aquisição e a respectiva quantidade dos produtos baseados na demanda de anos 

anteriores e na prévia do cardápio escolar segundo semestre 2022. As quantidades são estimadas para 

o período de 06 (seis) meses. 

2.4 A realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi 

realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, disponível no endereço 

eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; Banco de Preços verificando contratações 

similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores 

à data da pesquisa de preços, disponível no endereço eletrônico 

https://www.bancodeprecos.com.br/; Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso; Ainda, foi enviada solicitação de 

orçamento para possíveis fornecedores no mercado local, via whatsapp. 

3-  CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto a ser licitado: 

3.2 Da habilitação: 

 Habilitação jurídica nos termos da lei; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

 Instrumento de registro comercial; 

 Instrumento de procuração pública; 

 Instrumento expedido pela junta comercial; 

 Instrumento de regularidade fiscal e trabalhistas; 

 Outros documentos a serem destacados no edital do certame; 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 

presente licitação. 

3.3 O presente edital não é de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, 

porém, contém itens de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, 

itens com cota reservada para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e itens de 

ampla participação de empresas em geral, em atendimento à Lei Complementar nº 123/2006 com 

as alterações inseridas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

3.4 Após coleta dos orçamentos para elaboração do preço máximo aceitável deste processo, verificou-se 

que há fornecedores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme orçamento anexo, desta 

forma deverá cumprir com a Lei Complementar nº 123/2006. 

3.5 Além disso, a este processo sugere-se que seja aplicado a prioridade local/regional conforme Art. 9º, 

§ 2º, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, com base na pesquisa de preços e históricos 

de compras do mesmo objeto, onde é possível constar que há mínimo 3 (três) microempresas e 

empresas de pequeno porte local e regional competitivas, capazes de atender a este objeto. Além de 

que, o referido benefício não causa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 

 

4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo considerado critério de seleção 

em que a proposta mais vantajosa para administração é a de menor preço. Tendo em vista que os itens 

necessários já foram escolhidos, não havendo a necessidade de utilização de outro critério de 

julgamento. 

4.2 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços razoáveis 

praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, aferido mediante a pesquisa de 

preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério do 

pregoeiro, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, de modo a evidenciar a 

economicidade da contratação, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2006, de 20 de março de 2006, 

alterado pelo Decreto Municipal nº 082/2006 de 12 de Abril de 2006. 

4.3 Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, o pregoeiro determinará ao 

licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação.  

4.4 A empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar AMOSTRA dos itens do ANEXO I, 

quando a proposta não indicar produtos com a MARCA PRÉ-APROVADA SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO, para análise e parecer técnico da equipe. 

4.5 O objeto será adjudicado ao licitante vencedor após análise e aprovação da proposta mais vantajosa 

e demais documentação exigida no certame. 
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5 - INDICAÇÃO DE MARCAS PRÉ – APROVADAS: 

5.1 As marcas pré-aprovadas já foram analisadas pela Secretaria solicitante desde Termo de Referência 

e os produtos atendem às expectativas e necessidades, desta forma: 

5.1.1 Para os produtos (marcas) pré-aprovados da listagem, não é necessário enviar amostras. 

5.1.2 Para os itens da listagem onde não constam marcas pré-aprovadas, porém solicita amostra 

do produto, deverão ser apresentadas amostras dos produtos conforme especificado nos próprios 

itens. 

6 - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA: 
 

6.1 A oficialização da classificação do produto indicado ficará condicionada à aprovação de amostra 

para todos os itens, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras da Secretaria Municipal de 

Educação do município de Francisco Beltrão. 

6.2 O requerimento da amostra visa assegurar a qualidade mínima pretendida e quanto à adequação do 

produto a ser adquirido às especificações exaradas neste Termo de Referência. 

6.3 As amostras deverão ser enviadas  em até 72 (setenta e duas) horas, ao Setor de Alimentação 

Escolar na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, 

Centro – Francisco Beltrão – PR. 

6.4 Deverá ser apresentada 01 amostra por produto, acondicionado em caixas lacradas e acompanhada 

da relação dos produtos contidos. 

6.5 Na avaliação técnica e sensorial do produto será observado: marca, identificação do produto, seus 

ingredientes, prazo de validade, nº do lote, nome, CNPJ e endereço completo do fabricante, 

especificação de peso e/ou volume, tipo de embalagem, qualidade do produto, aceitabilidade, cor, 

textura, aroma, sabor e tabela nutricional. 

6.6 Será reprovado o amostra apresentado em desacordo com a especificação e que não apresentar a 

qualidade desejada ou deixar de atender as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

6.7 Nos casos em que as amostras do primeiro colocado forem reprovadas, a comissão de análises 

solicitará ao segundo colocado o envio da sua amostra para análise e assim sucessivamente até que seja 

aprovada amostra. 

6.8 As amostras serão abertas para fins de análise e depois doadas à entidades filantrópicas ou à 

instituições de ensino. 

6.9  DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS:  

NOME COMPLETO: ANDREA NESI WESSLER 

NOME COMPLETO: JOELEN RAIANA FAVARO RIES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NOME COMPLETO: DIRCIANE EMANUELA PIASSON 
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CAE – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   

 

7 – VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA: 

ANEXO I 

 

8 – PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

8.1 A aquisição dos produtos, será realizada de acordo com a necessidade do município se será 

formalizada através da nota de empenho emitida pelo Município, onde contarão as quantidades e o local 

de entrega dos produtos. 

8.1.1 O prazo para entrega é de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho.  

8.2 A entrega deverá ocorrer no almoxarifado da Secretaria de Educação localizado na Rua Antonio 

Carneiro Neto, 706, Bairro Alvorada.  

8.3 A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na nota de empenho, não sendo permitidas 

entregas parceladas, sob pena de devolução dos produtos incompletos, e bem como poderá ser aplicado 

às penalidades previstas.  

8.4 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de 

total responsabilidade da contratada. 

8.5 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens resistentes e quantidades adequadas, a 

fim de que se evite o esmagamento.  

8.6 Os produtos solicitados para a Alimentação Escolar deverão obedecer as Diretrizes e Critérios para 

Operacionalização do controle de Qualidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e 

deverão ser entregues nas embalagens originais e compatíveis com o peso e normas sanitárias.  

8.7 A contratada deverá comunicar imediatamente a contratante, a ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do produto.  

8.8  O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II alíneas “a” 

e “b” e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:  

8.8.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: No momento da entrega e consistirá na mera contagem física, 

verificação da quantidade apresentada na nota fiscal e constatação quanto da integridade das 

embalagens, lacres, etc.  

8.8.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: Ocorrerá em, no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, pela comissão de recebimento e constará de: a) Verificação da conformidade com a 

quantidade requisitada, qualidade dos produtos a ser recebido e se a especificação atende plenamente 

aos requisitos, de forma aderente aos termos contratuais. b) O recebimento definitivo dar-se-á 

mediante termo de recebimento definitivo ou recibo e posterior certificação na Nota Fiscal, autorizando 

assim o pagamento.  
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8.9 Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma 

incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo 

com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir os bens em desacordo ou entregar 

os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado, sendo interrompido o prazo 

de recebimento definitivo até que seja sanada a situação;  

8.10 - A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os 

materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, 

um prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação formal pela Contratada.  

8.11 A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a 

responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como 

pelos danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de 

fabricação/desconformidades com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato.  

8.12 O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado de 

acordo entre as partes, conforme legislação vigente. 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, 

marca, quer seja nas condições estabelecidas. 

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato. 

9.3 Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 

perdas e prejuízos. 

9.4 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 

informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  

9.5 Será por conta da contratada as despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, 

contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os 

locais determinados para a sua entrega. 

9.6 Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 

consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento;  

9.7 Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização 

necessária;  

9.8 Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos veículos, objeto da licitação;  
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9.9 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

fornecer e fiscalizar o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e 

prepostos; 

9.10 Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

9.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

10.2 Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no 

termo de responsabilidade. 

10.3 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

10.4 Designar servidor responsável para o recebimento e instalação dos equipamentos no local 

indicado, sendo que este deverá verificar a conformidade do objeto com o solicitado na Nota de 

Empenho. 

10.5 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

 

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do objeto, mediante a 

apresentação do respectivo Laudo de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura com discriminação 

resumida do objeto fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou 

entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.  

11.1.1  A Nota Fiscal não poderá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e 

fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens.  

11.2  A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para 

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as 

obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório.  
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12 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas 

oriundas da Secretaria de Educação. 

13 – REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

13.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

13.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 

65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

13.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

extraordinária, tampouco fato previsível. 

13.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal. 

13.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 

Lei 8.666/93. 

13.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura e publicação do Termo 

Aditivo. 

14 - REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS  

14.1 O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os 

preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, 

podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 

14.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à 

negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.  

14.2.1 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que 

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

15 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

15.1 O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, serão 

efetuados pela servidora Terezinha Brandão, da Secretaria Municipal de Educação, cujo CPF nº 

032.474.509-55. Telefone (46) 35237758 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações 

técnicas dispostas no mesmo. 

15.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda 

que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
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qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus 

agentes e prepostos. 

15.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a 

autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, no caso o gestor do 

contrato. 

15.4 A administração indica como gestora do contrato, a Secretária Municipal de Educação, Maria 

Ivonete da Silva, CPF 839.917.869-15. 

16 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   

– Data de envio do termo 16/05/2022 

– Secretaria Municipal de Educação 

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Suzane Vollmerhausen 

– Telefone para Contato: (46) 35202146 

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação. 

17 – AUTORIZAÇÃO 
Francisco Beltrão, ___/____/2022 

 

Maria Ivonete da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

Antonio Carlos Bonetti                                        Cleber Fontana 

Sec. Mun. de Administração                                Prefeito Municipal 

 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos. 

18 – ANEXOS: 

 

ANEXO I – Especificações 

ANEXO II – Orçamentos 
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LOTE 1 – ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

Item Especificação Marcas pré-
aprovadas 

Quant Unidade Valor 
unitário 
máximo 
aceitável 

Valor total 
máximo 
aceitável 

1 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, 50g, puro, isento de 
amido, limpo. Embalagem transparente atóxica com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de 
validade e demais informações e requisitos de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

INCAS,  
KAMILLA 
KITANO 

175 PCT 2,84 497,00 

2 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 5kg, branco, de primeira 
qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 
98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, 
detritos de qualquer origem. Aparência, coloração 
uniforme e cheiros próprios de açúcar, não deverá 
empedrar. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ALTO ALEGRE, 
ESTRELA 

2.000 PCT 16,93 33.860,00 

3 ALECRIM, 20g, desidratado sem adição de corantes, 
aromatizantes, conservantes e outros aditivos 
alimentares. Embalagem transparente atóxica com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de 
validade e demais informações e requisitos de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

INCAS, 
KAMILLA, 

SABOR VERDE 

100 PCT 2,58 258,00 

4 AMEIXA PRETA, 100g, seca sem caroço. Obtida da 
fruta madura, inteira, limpa e desidratada. Livre de 
fermentação, manchas ou defeitos. Embalagem 
plástica, íntegra, sem perfurações. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

CANTU 
LA VIOLETERA 

BEIJA FLOR 

1.000 

 

PCT 9,18 9.180,00 

5 AMENDOIM TORRADO E GRANULADO, 500 g, 
isento de sujidades, parasitas e larvas, suas 
condições deverão estar de acordo com as 
legislações vigentes. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 04 meses a contar da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

500 PCT 11,67 5.835,00 

6 AMIDO DE MILHO, 1kg, produto amiláceo extraído 
do milho. Deve ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas e isentas de matérias terrosas e 

LORENZ, 
AMAFIL, 

NUTRITIVA, 

600 K 8,18 4.908,00 
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parasitas. Não deverá apresentar resíduo ou 
impurezas, bolor ou cheiro não característico, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. 
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

APTI 

7 ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, 5kg, longo, de 
primeira qualidade constituído de no mínimo 90% 
de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, 
parasitas ou detritos. O produto não deve 
apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

DALON, 
 URBANO 

5.000 PCT 17,45 87.250,00 

8 ARROZ SUBGRUPO POLIDO, 5kg, branco, longo 
fino, de primeira qualidade constituído de no 
mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria 
terrosa, parasitas ou detritos. O produto não deve 
apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, com 
5kg. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

DALON 
URBANO 

2.500 PCT 20,15 50.375,00 

9 AVEIA EM FLOCOS FINOS, 500g, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas. Produto livre de 
matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de 
animais e vegetais. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem original do fabricante, 
completamente íntegra, limpa e intacta, com 
informação nutricional, em polietileno atóxico. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

JASMINE,  
VITAO 

GRAN VITAL 

300 PCT 7,46 2.238,00 

10 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE, 
200 gramas a 1kg.  De primeira qualidade, o 
biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas 

 MARILAN, 
 PARATI, 
RENATA 

3.000 K 20,27 60.810,00 
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normais, não podendo apresentar biscoitos 
quebradiços, tolerância máxima de 5%. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro, Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

11 BISCOITO SABOR LEITE, 200 gramas a 1kg. De 
primeira qualidade, o biscoito deverá estar em 
perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

PARATI, 
ISABELA 

1.000 K 15,35 15.350,00 

12 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 200 
gramas a 1kg. De primeira qualidade, o biscoito 
deverá estar em perfeito estado de conservação e de 
características organolépticas normais, não 
podendo apresentar biscoitos quebradiços, 
tolerância máxima de 5%. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

 PARATI 
RENATA 

3.000 K 13,51 40.530,00 

13 BISCOITO TIPO ROSCA DE CALDA, 200 gramas a 
1kg. De primeira qualidade, o biscoito deverá estar 
em perfeito estado de conservação e de 
características organolépticas normais, não 
podendo apresentar biscoitos quebradiços, 
tolerância máxima de 5%. Não apresentar leite, ou 
traços de leite nos ingredientes. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

PICININI 
KARINA 

1.800 K 13,97 25.146,00 

14 MINI BOLINHO PACOTE INDIVIDUAL 
Mini bolinho doce recheado sabores variados. 
Embalagem com no mínimo 40 gramas. 

ENVIAR 
AMOSTRA 

10.000 UN 1,18 11.800,00 
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15 CACAU 100% EM PÓ, 500g, cacau em pó puro 
100% livre de açúcares e substâncias artificiais, 
livre de sujidades e parasitas, sem umidade 
excessiva, isenta de aromas artificiais, rico em fibras 
e nutrientes, moído, fino, pronto para consumo 
dissolvido em bebidas e preparações. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas. 

SELECTA 
APTI 

300 
 

PCT 12,82 3.846,00 

16 CAFÉ EM PÓ, 500g, torrado e moído homogêneo, 
puro, extraforte, com certificado de pureza ABIC, 
certificação ISO 9001, aprovado e recomendado 
quanto a sua qualidade e características 
laboratoriais, preparado com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e de 
detritos animais e/ou vegetais. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem primária laminada, 
fechada a vácuo, embalagem secundária caixa em 
papelão. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

3 CORAÇÕES, 
IGUAÇÚ,  
MELITTA 

 

1.200 PCT 15,98 19.176,00 

17 CAMOMILA (CHA), 20g, flores de camomila sem 
adição de corantes, aromatizantes, conservantes e 
outros aditivos alimentares. Embalagem 
transparente atóxica, com rotulagem adequada, 
contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação 
vigente. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

INCAS 
KAMILLA 

400 PCT 2,41 964,00 

18 CANELA EM PÓ, 25 a 35g, pura (condimento), livre 
de amido, não deverá conter umidade, odor 
desagradável, bolor e sujidades. Embalagem 
transparente atóxica, com dosador, com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e 
demais informações e requisitos de acordo com a 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

INCAS 
KAMILLA 

300 PCT 2,27 681,00 

19 CANELA EM RAMA, 10g (condimento) não deverá 
conter umidade, odor desagradável, bolor e 
sujidades. Embalagem transparente atóxica, com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de 
validade e demais informações e requisitos de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

INCAS 
KAMILLA 

400 PCT 2,02 808,00 

20 CANJICA BRANCA, 500g, tipo 1, contendo no 
mínimo 80% de grãos inteiros preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais, 
com no máximo de 15% de umidade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de 

PINDUCA, BEIJA 
FLOR, 
INCAS 
ZAELI 

400 PCT 6,39 2.556,00 
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identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

21 CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA, 1 kg, 
(quirera), fabricada a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas, 
larvas e outros, deverá estar em perfeito estado de 
conservação. Não deverá apresentar resíduos, 
impurezas e bolor e/ou cheiro não característico. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

PINDUCA,  
BEIJA FLOR 

ZAELI 

4.500 PCT 3,36 15.120,00 

22 CHÁ MATE, caixa 25 saquinhos, produto obtido 
através de secagem das folhas e talos da erva mate. 
Nos sabores, natural, maçã com canela, pêssego. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
caixa de papel, contendo 25 saquinhos. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

CHILENO 
PRENDA 

2.000 CX 3,46 6.920,00 

23 COCO RALADO, 100g, desidratado, puro, sem 
adição de açúcar. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

BEIJA FLOR 250 PCT 3,65 912,50 

24 COLORÍFICO EM PÓ FINO – COLORAU, 500g, 
homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies 
genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, 
de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de farináceos e 
amidos, materiais estranhos a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, resistente. Validade mínima de 7 meses a 
contar da entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

1.000 PCT 6,86 6.860,00 

25 CREME DE LEITE, 200g, apresentando teor de 
matéria gorda mínima de 20%, com validade 
mínima de 05 meses a contar da data da entrega, 
embalado em caixa cartonada, suas condições 
deverão estar de acordo com as legislações vigentes. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 

NESTLE 
PIRACANJUBA 

FRIMESA 

500 UN 3,96 1.980,00 
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procedimentos administrativos determinados pelo 
MAPA. 

26 ENDRO (chá),10g, sementes de endro, sem adição 
de corantes, aromatizantes e outros aditivos 
alimentares Embalagem transparente atóxica, com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de 
validade e demais informações e requisitos de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

INCAS 
KAMILLA 

400 PCT 1,32 528,00 

27 ERVA-DOCE (CHÁ), 10g, sementes de erva doce, 
sem adição de corantes, aromatizantes e outros 
aditivos alimentares Embalagem transparente 
atóxica, com rotulagem adequada, contendo marca, 
peso, data de validade e demais informações e 
requisitos de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas. 

INCAS 
KAMILLA 

400 PCT 1,68 672,00 

28 ESSÊNCIA DE BAUNILHA, 30ml, frasco com tampa 
e bico dosador, rotulagem de acordo com as 
exigências da ANVISA. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo 
de validade vencido e embalagens danificadas.  

DR. OETKER 
FLEISHMANN 

  

100 UN 4,58 458,00 

29 EXTRATO DE TOMATE, 340g, isento de açúcar, 
concentrado, produto resultante da concentração da 
polpa de tomate por processo tecnológico 
preparado com frutos maduros e selecionados sem 
pele sem sementes e corantes artificiais, produto 
sem alterações de cor, aroma ou sabor, livre de 
fermentação, mofos ou bolores de qualquer tipo, 
sem qualquer tipo de sujidade que possa diminuir a 
qualidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem ferrugem e 
sem partes amassadas, sem estofamentos, sem 
vazamento, corrosão interna e outras alterações. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

BONARE 4.000 LATA 2,86 11.440,00 

30 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 1kg, 
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas. 
Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e 
detritos de animais e vegetais. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico/ 
papel contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

 PINDUCA 2.000 PCT 7,61 15.220,00 
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31 FARINHA DE MILHO, 1kg, fubá amarelo, 
composição básica: milho amarelo, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, fabricada a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Produto livre de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e 
vegetais, odores estranhos, bolor e umidade. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

4.500 PCT 3,86 17.370,00 

32 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, 1kg, fina, de 1ª 
qualidade, com no mínimo 6g de fibra alimentar em 
50g do produto seco. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem em saco de papel resistente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

ANDRÉ, 
ORQUÍDEA, 
MARTELLI 

100 PCT 6,62 662,00 

33 FARINHA DE TRIGO, 5kg, especial, tipo 1 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Com aspecto 
em pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, 
cheiro e sabor próprio do produto. Produto obtido a 
partir de cereal limpo desgerminado e sãos. Produto 
livre de sujidades, parasitas e larvas. Não podendo 
ser úmido, fermentado ou rançoso. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em saco de 
papel resistente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ANDRÉ, 
ANACONDA, 
MARTELLI 

1.500 PCT 16,63 24.945,00 

34 FEIJÃO PRETO, tipo 1, 1kg, safra nova, grãos 
inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de 
90 a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor 
característica a variedade correspondente, de 
tamanho e formatos naturais maduros, limpos e 
secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos 
de animais ou vegetais, isento de pedaços de grãos 
ardidos, brotados, chochos, imaturos, machucados, 
mofados, carunchados e descoloridos ou de 
qualquer característica que prejudique sua 
aparência e qualidade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

7.500 PCT 7,14 53.550,00 

35 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, 250g, de primeira 
qualidade, produto formado de substâncias 
químicas que por influência do calor e/ou umidade 

ROYAL, APTI 500 PT 7,26 3.630,00 
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produz desprendimento gasoso capaz de expandir 
massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas. 
Ingredientes: bicarbonato de sódio, carbonato de 
cálcio e fosfato monocálcico. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico, 
pote com tampa rosqueável. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

36 FOLHAS DE LOURO, 4g, desidratadas, sem adição 
de corantes, aromatizantes, conservantes e outros 
aditivos alimentares. Embalagem transparente 
atóxica, com rotulagem adequada, contendo marca, 
peso, data de validade e demais informações e 
requisitos de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

INCAS, 
KAMILLA 

500 PCT 1,84 920,00 

37 FOLHAS DE SÁLVIA, 20g, sem adição de corantes, 
aromatizantes, conservantes e outros aditivos 
alimentares. Embalagem transparente atóxica, com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de 
validade e demais informações e requisitos de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

INCAS, 
KAMILLA 

100 PCT 2,01 201,00 

38 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 400g, de 
procedência nacional; sem adição de soro de leite e 
sem adição de açucares. Aspecto: em pó uniforme 
sem grumos, cor branco amarelado, não conter 
substâncias estranhas macro ou microscopicamente 
visível. Com inspeção municipal, estadual ou federal. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

PIRACANJUBA 
AURORA 

800 PCT 14,13 11.304,00 

39 LEITE CONDENSADO, 395g, composto de leite, 
açúcar e lactose, de consistência cremosa e textura 
homogênea. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em caixa cartonada. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas. 

PIRACANJUBA, 
FRIMESA, 
NESTLÉ, 
ITALAC 

300 UN 4,96 1.488,00 

40 LENTILHA, 500g, tipo 1, de primeira qualidade, 
grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, 
constituído de no mínimo 90 a 98% de grãos 
inteiros, íntegros, limpos e secos, isento de material 
terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, 
mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou 
qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter 

BEIJA FLOR, 
SABOR VERDE 

1.000 PCT 8,47 8.470,00 
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mistura de outras variedades e espécies. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

41 MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, 500g, 
de primeira qualidade. Cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial e ovos, 
isento de qualquer substância estranha ou nociva. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

3.500 PCT 3,79 13.265,00 

42 MACARRÃO COM OVOS TIPO NINHO (CABELO DE 
ANJO),500g, de primeira qualidade.  Cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial e ovos, isento de qualquer substância 
estranha ou nociva. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

 RENATA, 
TODESCHINI 

 
 

1.500 PCT 4,61 6.915,00 

43 MACARRÃO TIPO CONCHINHA, 500g, de primeira 
qualidade, composto de farinha de trigo e sêmola de 
trigo, isento de qualquer substância estranha ou 
nociva. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

RENATA 2.000 PCT 3,92 7.840,00 

44 MACARRÃO TIPO LETRINHA, 500g, de primeira 
qualidade, composto de farinha de trigo e sêmola de 
trigo, isento de qualquer substância estranha ou 
nociva. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

ISABELA 
RENATA 

1.000 PCT 3,92 3.920,00 

45 MACARRÃO TIPO RIGATONI, 500g, de primeira 
qualidade, composto de farinha de trigo e sêmola de 
trigo, isento de qualquer substância estranha ou 
nociva. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

PARATI 3.000 PCT 4,05 12.150,00 

46 MARGARINA SEM GORDURA TRANS, 500g, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis. O produto deverá 

QUALY 2.000 UN 8,84 17.680,00 
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apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em potes de 
polipropileno atóxico resistente com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas. 

47 MILHO PARA PIPOCA, 500g, tipo 1, preparados 
com matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos animais 
ou vegetais com no máximo com no máximo de 15% 
de umidade. Entregue em embalagem de polietileno 
atóxico. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

GERIBA  
YOKI 

PINDUCA 

1.000 PCT 4,80 4.800,00 

48 MILHO VERDE, 200g, em conserva, sem alterações 
de cor, aroma ou sabor, livre de fermentação, mofos 
ou bolores de qualquer tipo. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem ferrugem e 
sem partes amassadas, sem estufamentos, sem 
vazamento, corrosão interna e outras alterações. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

ODERICH,  
BONARE, 

PREDILECTA 

3.000 LATA 2,55 7.650,00 

49 NOZ MOSCADA, (condimento) sem adição de 
corantes, aromatizantes, conservantes e outros 
aditivos alimentares. Embalagem transparente 
atóxica contendo 2 unidades com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e 
demais informações e requisitos de acordo com a 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

INCAS,  
KAMILLA 

100 PCT 2,33 233,00 

50 ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900ml, tipo 1, obtido 
exclusivamente da soja de primeira qualidade, com 
aspecto, cheiro, sabor e cor característicos, isento de 
ranço e outras características indesejáveis. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

CONCORDIA, 
SOYA, 

COCAMAR, 
LEVE 

7.000 UN 10,39 72.730,00 

51 ORÉGANO, 20g, desidratado, sem adição de 
corantes, aromatizantes, conservantes e outros 
aditivos alimentares. Embalagem transparente 
atóxica com rotulagem adequada, contendo marca, 
peso, data de validade e demais informações e 
requisitos de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

INCAS, 
KAMILLA 

600 PCT 1,96 1.176,00 

52 PAPRICA DEFUMADA, 50g, pura, isento de amido, 
limpa. Embalagem transparente atóxica com 
rotulagem adequada. Reposição do produto: no caso 

ENVIAR 
AMOSTRA 

600 PCT 0,60 360,00 
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de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

53 POLVILHO ESPECIAL PARA PÃO DE QUEIJO, 1kg 
composto por polvilho de mandioca e amido 
modificado de mandioca obtido a partir de raiz de 
mandioca, parcialmente pré gelatinizado com 
absorção a frio. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

AMAFIL 1.000 PCT 15,92 15.920,00 

54 SAGU, 500g, de fécula de mandioca, com coloração e 
outras características organolépticas próprias do 
produto, sem apresentar mofos ou outros fatores 
que alterem a qualidade. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

PRATA,  
YOKI, 

 PINDUCA 

2.000 PCT 4,01 8.020,00 

55 SAL REFINADO, 1kg, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos.  No mínimo 58,5% 
de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo 
não tóxico de no mínimo 10mg e no máximo 15mg 
de iodo por kg, isento de umidade, aspecto uniforme 
cor característica, cheiro e sabor próprios, ausência 
de sujidades. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

5 ESTRELAS, 
MOC 

3.000 PCT 1,57 4.710,00 

56 STÉVIA FOLHA, 20g, para chá, folhas inteiras, sem 
sujidades, gravetos ou contaminantes, 1ª qualidade, 
deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 
AMOSTRA 

400 PCT 1,50 600,00 

57 TRIGO PARA KIBE, 500g, de primeira qualidade, 
cor, sabor e aroma característicos do produto.  O 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas.  

YOKI 
BEIJA FLOR 

800 PCT 4,08 3.264,00 
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58 UVA PASSA preta, 100g, sem semente, embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Embalagem plástica. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

CANTU, 
LA VIOLETERA 

BEJA FLOR 

1.500 PCT 3,44 5.160,00 

59 VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, 750 ml, ácido 
acético obtido mediante a fermentação acética de 
soluções aquosas de álcool procedente 
principalmente de matérias agrícolas com acidez de 
4,0%. Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos 
e minerais estranhos, livre de sujidades, material 
terroso e detritos de animais e vegetais. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em 
polipropileno contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

CHEMIN 2.000 UN 4,00 8.000,00 

60 POLVILHO DOCE, 500g, de primeira qualidade, sem 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas. 

PRATA, 
YOKI 

1.000 UN 5,07 5.070,00 

61 POLVILHO AZEDO, 500g, de primeira qualidade, 
sem sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 
e embalagens danificadas. 

PRATA, 
YOKI 

1.000 UN 6,02 6.020,00 

 

LOTE 2 – ALIMENTOS PARA RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

Item Especificação Marcas pré-

aprovadas 

Quant Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável 

Valor total 

máximo 

aceitável 

1 ACHOCOLATADO DIET EM PÓ, 200g, sem adição de 
açúcar, cacau em pó, mineral, maltodrextina, 
vitaminas, emulsificantes, lecitina de soja, 
antioxidante, ácido ascórbico e aromatizante.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e atender as especificações técnicas. O 

APTI 

GOLD 

LOWÇUCAR 

15 UN  16,96  254,40 
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produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

2 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 80ml, 100% só 
stevia.  Ingredientes: água, edulcorantes naturais 
glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de 
sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. 
semaspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem 
acesulfame-k. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 1 ano a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

LOWÇUCAR 

 

12 UN  16,73  200,76 

3 ÁGUA DE COCO, 200ml, composta somente por água 
de coco, pronto para beber, sem adoçante, contendo 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional e data de validade. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem tetra pak. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

OBRIGADO 180 UN  2,66  478,80 

4 ALIMENTO A BASE DE SOJA, 1litro, alimento de soja 
sem sabor, elaborado com proteína isolada de soja ou 
extrato de soja, suplementado com cálcio, vitaminas e 
minerais, podendo ser utilizado em casos de 
intolerância à lactose ou alergia à proteína de leite de 
vaca. Isento de lactose, sacarose e glúten. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem primária: caixa 
tetra pack longa vida, atóxica e resistente. Rotulado 
de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

PURITY 500 L  6,16  3.080,00 

5 ARROZ INTEGRAL, 1kg, longo, fino, tipo 1 integral. O 
produto não deve apresentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final dietética inadequada 
(empapamento). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

DALON, 

URBANO 

 

 

40 PCT  5,83  233,20 

6 BEBIDA VEGETAL DE ARROZ, 1 litro, composto por 
água, arroz, óleo vegetal, cálcio.  Características: cor, 
odor, sabor e textura característica. Produto deve 
estar de acordo com a ANVISA.  O produto deverá 

RISOVITA 10 L  24,63  246,30 
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apresentar validade mínima de 120 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem primária: caixa tetra 
pack longa vida, atóxica e resistente. Rotulado de 
acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

7 BEBIDA VEGETAL DE AVEIA, 1 litro, composto por 
água, aveia integral, óleo vegetal de girassol, cálcio e 
sal, Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Produto deve estar de acordo com a 
ANVISA.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 120 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: caixa tetra pack longa vida, 
atóxica e resistente. Rotulado de acordo com a 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

NESFIT 

JASMINE 

NATURE’S 

HEART 

10 L  27,05  270,50 

8 BEBIDA VEGETAL DE CASTANHA DE CAJU, 1 litro, 
sabor original, composto por água e amêndoa de 
castanha de caju, sem soja, sem leite, sem glúten e 
conservantes. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

A TAL DA 

CASTANHA 

60 L  27,90  1.674,00 

9 BISCOITO CRACKER INTEGRAL SALGADO, 200 
gramas a 1kg, de primeira qualidade, o biscoito 
deverá estar em perfeito estado de conservação e de 
características organolépticas normais, não podendo 
apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima 
de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

ISABELA 

BAUDUCO 

RENATA 

50 K  24,65  1.232,50 

10 BISCOITO DE ARROZ, 150g, integral, sem glúten. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

CAMIL 300 UN  6,69  2.007,00 

11 BISCOITO DOCE INTEGRAL, 200 gramas a 1kg, de 
primeira qualidade, o biscoito deverá estar em 
perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

PARATI 

MARILAN 

50 K  18,83  941,50 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 – Telefone: (46) 3520-2121  Página 23 

12 BISCOITO DOCE sem glúten, sem açúcar, sem lactose 
e sem conservantes, sabor maçã e canela, 
acondicionados em embalagem contendo 86 g com 3 
pacotes de 28,7gr cada. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo 
de validade vencido e embalagens danificadas.  

BELFAR 250 UN  13,75  3.437,50 

13 BISCOITO DOCE SEM LACTOSE, 200 gramas a 1kg, 
sabor coco ou leite, de primeira qualidade, o biscoito 
deverá estar em perfeito estado de conservação e de 
características organolépticas normais, não podendo 
apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima 
de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

GIRASSOL 

 

 

300 K  12,00  3.600,00 

14 BISCOITO TIPO CRAKER SALGADO, sem glúten, sem 
lactose, acondicionado em embalagem de 210 gr com 
6 embalagens individuais de 35 gr. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

SCHAR 150 UN  29,50  4.425,00 

15 COOKIE DE CACAU, 120g, sem açúcar, sem glúten, 
sem ovos e sem leite, com linhaça, quinoa e açúcar 
mascavo. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

NUTRICOOKIE 200 UN  12,62  2.524,00 

16 FARINHA DE AVEIA, 500g, fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas. Produto livre de 
matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de 
animais e vegetais. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico/ papel 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 

AMOSTRA 

 

 

 

250 K  7,10  1.775,00 

17 GELEIA DIET, 250g, produto sem adição de açúcar 
contendo no mínimo os seguintes ingredientes: polpa 
de fruta, pectina, acidulante e conservador. Sabor uva 
ou morango. O produto deverá estar em 
conformidade com as leis vigentes. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico, 
pote com tampa rosqueável. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

VITAO 8 PT  18,54  148,32 

18 GOMA DE TAPIOCA, 500g, hidratada, contendo 
fécula de mandioca, água, antioxidante e conservador, 
sem sódio. A embalagem deverá conter externamente 

AMAFIL, 

PINDUCA, 

 YOKI,  

250 PCT  5,85  1.462,50 
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os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

BEIJA FLOR 

 

19 LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE, composto por 
leite integral, açúcar e enzima lactase. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em caixa cartonada, contendo 
395 gramas. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

PIRACANJUBA, 
ITAMBÉ, 
ITALAC 

 

25 UN  7,62  190,50 

20 LEITE CONDENSADO DIET, 200g composto por leite 
integral; edulcorantes sorbitol (ins 420) e sucralose 
(ins 955); estabilizante pectina cítrica (ins 440) e 
citrato de sódio (ins 331iii); regulador de acidez 
bicarbonato de sódio (ins 500ii); conservante sorbato 
de potássio (ins 202). Não contém glúten. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em vidro. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas. 

VITAO 5 UN  17,50  87,50 

21 LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE, 700g, 
obtido por desidratação do leite de vaca integral e 
apto ao consumo em dietas com restrição de lactose. 
Ingredientes: Leite integral, enzima lactase, vitaminas 
A e D e emulsificante lecitina de soja. Constar registro 
no SIF/DIPOA. Embalagem lata. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

NINHO 150 UN  26,68  4.002,00 

22 LEITE ZERO LACTOSE, UHT, 1litro, semidesnatado 
para dietas com restrições a lactose – zero lactose, 
limpa e intacta, com inspeção municipal, estadual ou 
federal. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 90 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: caixa tetra pack longa vida, 
atóxica e resistente. Rotulado de acordo com a 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

PIRACANJUBA, 

PIÁ 

1.000 L  6,66  6.660,00 

23 MACARRÃO DE ARROZ, 500g, sem glúten, sem 
lactose, tipo espaguete. O produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes, isento 
de qualquer substância estranha ou nociva. O produto 

URBANO 150 PCT  4,81  721,50 
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deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

24 MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL, 500g, de 
primeira qualidade, composto de farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante 
natural de urucum e cúrcuma, isento de qualquer 
substância estranha ou nociva. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

ORQUÍDEA 100 PCT  6,06  606,00 

25 MACARRÃO VEGANO TIPO TALHARIM, 400g, sem 
ovos, sem glúten, sem lactose. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

SACCIALI 100 UN  19,90  1.990,00 

26 MARGARINA SEM LACTOSE E SEM GORDURA 
TRANS, 500G, com sal, composta por água, óleo de 
soja,  gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), cloreto 
de potássio, leite em pó integral sem lactose, vitamina 
A, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico, 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de 
potássio, aromatizante aroma idêntico ao natural e 
aroma natural, acidulante: ácido cítrico, antioxidante 
edta cálcio dissódico, tbhq e bht, corante beta 
caroteno. Não contém glúten. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em potes de 
polipropileno atóxico resistente com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

QUALY 100 PT  11,15  1.115,00 

27 MINGAU DE ARROZ, 400g, complemento alimentar 
em pó a base de arroz, composto de farinha de arroz, 
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas C, D, E, A, B1, B6, ácido fólico, 
niacina, áciodopantotênico; aromatizante vanilina. 
Tipo mucilon arroz ou similar de igual ou superior 
qualidade. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem de lata. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

NESTLÉ 20 LATA  13,18  263,60 

28 MINGAU DE MILHO, 400g, complemento alimentar 
em pó a base de milho, composto de milho pré-cozido, 
açúcar, amido, ácido fólico, sais minerais (carbonato 
de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, 
sulfato de zinco), vitaminas C, D, E, A, B1, B6, ácido 
fólico, niacina, áciodopantotênico; aromatizante 
vanilina. Tipo mucilon milho ou similar de igual ou 
superior qualidade. O produto deverá apresentar 

NESTLÉ 20 LATA  12,65  253,00 
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validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de lata. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo devalidade vencido e embalagens danificadas.  

29 ÓLEO DE GIRASSOL, 900ml, contendo um elevado 
teor do ácido graxo poliinsaturado linoléico, limpas, 
não amassadas, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

LIZA 50 UN  16,49  824,50 

30 PÃO INTEGRAL VEGETARIANO sem glúten, 450g, 
sem ovos, produzido a partir de farinha de arroz 
integral, fécula de mandioca, farinha de soja integral, 
batata doce, amido de ervilha, óleo de girassol, 
fermento biológico e sal marinho.  Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

BEM NUTRIR 100 UN  18,30  1.830,00 

31 PÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 400 a 500g, 
produto elaborado com ingredientes isentos de 
glúten, trigo e leite, como: água, amido de milho, 
farinha de arroz, fécula de mandioca, fibra vegetal, 
farinha de chia, óleo de soja, sal, ácido cítrico, 
espessante, emulsificante, aroma natural, fermento 
biológico. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

BEM NUTRIR 

DONNA ASTA 

AMINA 

 

300 K  33,69  10.107,00 

32 PÃO SÍRIO TIPO PITA, 210g, sem glúten, sem leite, 
sem ovos, sem soja, composto por mandioca, fécula de 
batata, amido modificado, óleo de girassol, xarope de 
mandioca, fermento biológico, sal, proteína de arroz, 
emulsificante: monoglicerídeo de ácido graxo, 
estabilizante: goma xantana, conservador: propionato 
de cálcio e aromatizante. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

CASA RIGANI 380 UN  20,86  7.926,80 

33 PEPITA DE GIRASSOL, pacote de 100g, sem 
sujidades, ou contaminantes, 1ª qualidade. Deve 
constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de 

ENVIAR 

AMOSTRA 

30 UN  3,05  91,50 
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alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

34 QUEIJO VEGANO MUSSARELA DE CASTANHA DE 
CAJÚ, embalagem de 150g, fatiado, 100% vegetal, 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

VIDA VEG 80 UN  15,49  1.239,20 

35 ROSQUINHA DE POLVILHO COM BATATA DOCE, 
50g, sem glúten. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

AMINNA 350 UN  6,46  2.261,00 

36 SEMENTE DE CHIA, pacote de 100g, grãos integrais, 
sem sujidades, gravetos ou contaminantes, 1ª 
qualidade, deve constar na embalagem informações 
conforme legislação vigente. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

ENVIAR 

AMOSTRA 

30 UN  4,90  147,00 

37 SEMENTE DE LINHAÇA MARROM, pacote de 100g, 
grãos integrais, sem sujidades, gravetos ou 
contaminantes, 1ª qualidade, deve constar na 
embalagem informações conforme legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

ENVIAR 

AMOSTRA 

30 UN  1,99  59,70 

38 TORRADAS CROCANTES, embalagens de até 87g. 
sem glúten, com fibras de psillium e bambu. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.  

SCHAR 150 UN  14,68  2.202,00 

 

Obs.: A descrição dos itens foi alterada, necessitando novo código. 

 

VALOR TOTAL: R$ 834.770,58 (oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta 

reais e cinquenta e oito centavos). 


