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HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO Nº 17/2017. PROCESSO Nº 30/2017. HOMOLOGO A DECISÃO DA PREGOEIRA. 

ANTE O DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PELA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO 

AUTORA DA MELHOR OFERTA E DA FALTA DE VALOR ACEITÁVEL OFERTADO PELOS OUTROS LICITANTES. 

DECLARO FRACASSADO O PRESENTE CERTAME. 25/04/2018 - CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA - PREFEITO 

MUNICIPAL. 
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 Descrição UNID  R$ UND 

1 
AÇUCAR CRISTAL- pacote de 5kg procedência obtido da cana de açúcar,tipo cristal 

organoléptica com aspecto cor, cheiro próprios ,sabor doce qualidade com teor de sacarose 

mínimo de 99,3%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p higiênicosanitárias sem fermentação, 

isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais 

acondicionamento acondicionado em saco plásticoatóxico, contendo 5kg do produto 

legislação e suas condições deverão estar de acordo com a nta-52/53(decreto 12.486 de 

20/10/78). Apresentar amostra do produto. 

UND 600 

 

2 

AÇUCAR REFINADO -em pacotes de 1kg, fardo com 10 kg. Validade mínima de 23 meses a 

partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-52/53 

(decreto 12486 de 20/10/78). Amostra do produto. 

UND 50 

 

3 

ARROZ-  agulha longo, fino, tipo 1, em pacotes de 5 k. apresentar certificado de 

classificação expedido por orgão competente e credenciado. Limites máximos de tolerância 

de defeitos/tipo, % em peso: matérias estranhas e impurezas 0,25, mofados e ardidos 0,25, 

defeitos gerais agregados 3,5 totais de quebrados e quirera 8,5, quirera (máximo) 0,50. 

Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra do produto. 

UND 800 

 

4 

ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto 

não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada 

(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em 

polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. Apresentar amostra do produto 

UND 1500 

 

5 
ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO A BASE DE SUCRALOSE. Frasco com 100 ml. Validade 

mínima de 12 meses. Apresentar amostra do produto. 
UND 30 

 

6 

ACHOCOLATADO EM PÓ DIET -ingredientes: maltodextrina, cacau lecitinado, vitaminas e 
minerais (minerais: ferro, zinco e selênio; vitaminas: a, d, e, b1, b2, c, nicotinamida, ácido 
pantotênico, b6, ácido fólico, b12), edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio, aspartame, 
sacarina sódica e acesulfame de potássio; aromatizante e antiumectante: dióxido de silício. 
Embalagem até 210 gr.  Apresentar amostra do produto  

UND 40 

 

7 
AMIDO DE MILHO. Embalagem de 500g. ingredientes: amido de milho. Validade de 10 

meses a partir da entrega. Apresentar amostra do produto. 
UND 200 

 

8 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, 

acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. 

Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar amostra do 

produto. 

UND 150 

 

9 
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM embalagem de 500 ml, com informação nutricional, data 

de validade e fabricação, número de lote e procedência apresentar amostra do produto. 
UND 120 

 

10 

AZEITONA VERDE– conservadas em agua e sal, de coloração verde escuro, tamanhos 

médios sem manchas e ausência de turbidez na salmoura. a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto, data de validade mínima de seis meses, a partir da data de 

entrega. pct de 200 gr. Apresentar amostra do produto. 

UND 50 
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11 

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ DE FORNO E FOGÃO. Ingredientes: maltodextrina, 

edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio e sacarina sódica, regulador de acidez: citrato 

de sódio, embalagem de 66 gr. Apresentar amostra do produto. 

UND 10 
 

12 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, pacotes de 400 g, ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, amido de milho, sal iodado, acidulante ácido lático, fermento químico, 

bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial 

de laranja e baunilha. Contem glúten. Não contêm substâncias transgênicas. Não 

apresentar excesso de dureza Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar e amostra do produto. 

UND 500 

 

13 
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKERINTEGRALpacotes 200 g,.Validade mínima de 

10 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra do produto 
UND 650 

 

14 

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, amanteigado de leite. Composição: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, leite em pó integral, 

margarina, açúcar invertido, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e de amônio), 

pirofosfatodissódico, aromatizante e estabilizante lecitina de soja, validade mínima de 10 

meses a partir da data de entrega, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de 

acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. 

Apresentar amostra do produto 

UND 500 

 

15 

BISCOITO DE POLVILHO salgado 100g. Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos, sal, 

leite em pó e farinha integral de soja.Informação nutricional em 30g do produto: valor 

calórico: 120 – 140 kcal,, carboidratos: 20 – 28 g , proteínas: menos que 1,2g - gorduras 

totais: 5,0 – 6,0 g , gorduras saturadas: 0,5 – 1,5g , gordura trans: menor que 2,0g , fibra 

alimentar: menor que 1,0g - sódio: menos que 300mg . Apresentar amostra do produto 

UND 800 

 

16 

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR COCO- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g 

de polietileno transparentes impermeáveis e lacrados. Embalagem secundária em caixas 

de papelão. O biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 

biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Não podem 

apresentar excesso de dureza, biscoitos quebradiços. Ingredientes: farinha de trigo 

fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, 

sal, estabilizante lecitina de soja (ins 322), aroma artificial, fermento químico (bicarbonato 

de sódio ins 500ii e bicarbonato de amônioins 503ii). Contém glúten. Porção de 30g: 22g 

de carboidratos, 2,2g de proteínas e 2,5g de lipídios. Data de fabricação na embalagem. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Apresentar amostra 

UND 250 

 

17 

BATATA PALHA de primeira qualidade íntegra e crocante, embalado com plástico 

resistente. Com identificação do produto, nome e identificação do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade, registro no ms. Embalagem de 500 gr. Apresentar amostra 

do produto 

UND 240 

 

18 

CHOCOLATE EM PÓ, mínimo de 32% de cacau, em pacotes de 1 kg.Informações nutricionais 

(porção de 15 gr.): valor calórico 58,5 kcal, carboidratos 10,49 gr., proteínas 1,41 gr., 

gorduras totais 0,84 gr., composição: açúcar cristal, cacau em pó e lecitina de soja 

(estabilizante). Validade no mínimo de 10 meses a partir da data de entrega. Apresentar 

amostra do produto. 

UND 500 

 

19 

CREME DE LEITE esterilizado. Embalagem latas de 300g. ingredientes: creme de leite, 

fosfato dissódico, não contem glúten. Validade mínima de 10 meses a partir da entrega. 

Apresentar amostra do produto. 

LATAS 350 
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20 

CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MULTICEREAIS com probiótico, farinha de 

cerais, açúcar, amido, sais minerais -fosfato de sódio de básico, carbonato de cálcio, 

fumarato ferroso. Vitaminas B12, C, D, niacina, pantotenato de cálcio, B, B6 e E, ácido 

fólico. Aromatizante. 1° qualidade, embalagem de 400g. Apresentar amostra do produto 

UND 125 

 

21 

CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE AVEIA E ARROZ , com probiotico. 

Ingredientes: farinha de arroz, farinha de aveia, açúcar, amido, sais minerais - fosfato de 

sódio de básico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso). Vitaminas B12, C, D, niacina, 

pantotenato de cálcio, B, B6 e E, ácido fólico  Aromatizante. 1° qualidade. Embalagem de 

400g. Apresentar amostra do produto 

UND 100 

 

22 

CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE MILHO , com probiotico. Ingredientes: 

farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, sais minerais. 

Vitaminas Aromatizante de primeira qualidade Embalagem de 400g. Apresentar amostra 

do produto 

UND 100 

 

23 

COCO FLOCADO seco sem açúcar. Deverá ser elaborado com endosperma procedente de 

frutos sãos e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de 

fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor mínimo de 

lipídio de 3g em 100g. Apresentar amostra do produto 

UND 200 

 

24 CHÁ CAMOMILA para infusão. Embalagem 200g. apresentar amostra do produto. CX 50  

25 CHÁ ERVA DOCE para infusão. Embalagem 200g. apresentar amostra do produto. CX 50  

26 
COADOR DE PAPEL grande 15 x 20 cm com microfuros (cx c/ 40 unidades). Apresentar 

amostra do produto 
CX 100 

 

27 

CREME VEGETAL COM SAL 500 gr - ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, sal, cloreto d e potássio, vitaminas (e, a, b6, ácido fólico,d e b12) 

estabilizates mono e diglicerídeos de ácidos graxos e esteres de poligliceron com ácido 

ricinoleico, conservadorbenzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma 

idêntico ao natural de margarina), antioxidante edta cálcio dissódico e corantes urucu m e 

cúrcuma. Apresentar amostra do produto 

UND 60 

 

28 

ERVILHA EM CONSERVA– ingredientes: ervilha, água, e sal, sem conservantes. Embalagem 

longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 

280g. prazo de validade mínimo 01 ano a contar a partir da data de entrega. Apresentar 

amostra do produto 

LATAS 800 

 

29 
ERVILHA VERDE IN NATURA embalagem: pct 500 gr, data de fabricação e prazo de validade. 

Apresentar amostra do produto 
UND 160 

 

30 

EXTRATO DE TOMATE, latas de 340 gr., ingredientes: tomate, açúcar e sal. rendimento: 1 

k de extrato para de 4 litros de água. Validade no mínimo de 12 meses a partir da data de 

entrega. Informação nutricional (porção de 30 gr): valor calórico 16 kcal, carboidratos 4,2 

gr, proteínas 0,9 gr, gorduras totais 0 gr, gorduras saturadas 0 gr, gorduras trans 0 gr, fibra 

alimentar 0,9 gr, sódio 130 mg. Apresentar amostra do produto. 

LATAS 2000 

 

31 
FEIJÃO carioquinha de primeira qualidade. Validade no mínimo de 5 meses a partir da data 

de entrega. tolerâncias máximas percentuais: máximo de ardidos e mofados 1,5%, máximo 

de carunchados 1,0%, de acordo com certificado de classificação por orgão competente e 

UND 1800 
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credenciado que deverá ser apresentado na proposta. Pacotes de 1 kg. Apresentar amostra 

do produto. 

32 

FARINHA DE TRIGO. Embalagem de 1 kg. Produto obtido em moagem, exclusivamente, do 

grão de trigo triticumvulgare, beneficiado, classificado com uma extração máxima de 20% 

e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Validade de 10 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar amostra do produto. 

UND 200 

 

33 

FARINHA DE MILHO - amarela em flocos. Embalagem plástica contendo 1 kg, livre de 

parasitas, substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de 

entrega. Apresentar amostra do produto. 

UND 80 

 

34 

FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 1 kg, ingredientes: farinha de mandioca. O 

produto não deverá apresentar mal estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, 

fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza, que possam prejudicar 

a utilização normal do produto. Validade de 10 meses a partira da data da entrega. 

Apresentar amostra do produto. 

UND 30 

 

35 FUBÁ mimoso de milho amarelo. Embalagem de 1 kg. Apresentar amostra do produto. UND 80  

36 

FARINHA LÁCTEA: ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizante. Informação nutricional 

em 30g do produto: calorias: 115 - 125 kcal, carboidratos: 18 - 25g, proteínas: 3 – 5g, 

gorduras totais: 0,5 – 2,2g, gorduras saturadas: 0 – 1,2g- gorduras trans: não contém, fibra 

alimentar: 0,5 – 1,2g, cálcio: 85 - 92mg- ferro: 1,0 – 2,0mg, sódio:  30 – 42mg, fósforo: 88 - 

95mg, vitamina a: 130 – 135μg, vitamina d: 1,2 – 1,8μg, vitamina e: 1,0 – 2,0mg- vitamina 

b1: 0,15 – 0,20mg, vitamina b2: 0,15 – 0,20mg, vitamina b6: 0,12 – 0,20mg , niacina: 2,2 – 

2,6mg, ácido pantotênico: 0,80 – 0,95mg, vitamina b12: 0,30 – 0,40μg, ácido fólico: 30 – 

40μg, vitamina c: 8,5 – 9,5mg embalagem: lata com 400g, data de fabricação e prazo de 

validade. Apresentar amostra do produto 

UND 125 

 

37 

FERMENTO EM PÓ QÚÍMICO. Embalagem: 200 g. ingredientes: amido, fermento químico 

pirofosfato ácido sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Validade 10 meses a 

partir da entrega. Apresentar amostra do produto. 

LATAS 120 
 

38 

IOGURTE - liquido com polpa de frutas, sabor morango; simples, elaborado a partir de leite 

reconstituído, polpa de frutas, açúcar, fermentos lácteos, contem vitaminas, conservante, 

aromatizante, espessante, conservado entre 1 a 10º C , validade mínima de 30 dias a contar 

da data da entrega, acondicionado em garrafa plástica lacrada contendo 140 ml, embalado 

em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

273/05 da ANVISA/ Ministério da Saúde.  Apresentar amostra do produto. As entregas 

deverão ocorrer duas vezes na semana  

UND 60.000 

 

39 

LEITE EM PÓ INTEGRAL instantâneo, em embalagem aluminizada de 500 gramas 

acondicionados em caixas ou sacos de papelão contendo 10 k do produto. Informação 

nutricional (porção de 100 gramas): valor calórico mínimo de 470 kcal, proteínas (mínimo) 

26 gramas, cálcio (mínimo) 900 mg. Validade do produto, no mínimo, 10 meses. Apresentar 

amostra, ficha técnica e declaração de disponibilidade de registro do produto em órgão 

competente.  Apresentar amostra do produto 

UND 200 

 

40 
LEITE CONDENSADO. Embalagem latas de 395g. ingredientes: leite padronizado, açúcar e 

lactose. Validade 10 meses a partir da entrega. Apresentar amostra do produto. 
LATAS 350 
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41 
LEITE SEM LACTOSE EM PÓ - fortificado com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D, lata de 400 

gr. Apresentar amostra do produto. Sugerido Ninho , Nolac, Itambe ,Molico 
LATAS 100 

 

42 
LEITE DE SOJA original, com 0% de lactose e colesterol e sem conservante, não contem 

glúten, em embalagem longa vida.  Apresentar amostra do produto 
UNID 100 

 

43 

LEITE DESNATADO UHT - leite desnatado uht homogeneizado, que foi submetido durante 

2 a 4 segundos a uma temperatura de 130º c , mediante um processo térmico de fluxo 

continuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32º c e envasado sobre 

condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem sabores e 

nem odores estranhos. Apresentar amostra do produto 

UND 150 

 

44 LOURO desidratado embalagem de 10 gr. Apresentar amostra do produto UND 1500  

45 

LENTILHA  Tipo I, classe média, nova, de 1ª qualidade, sem a presença de grãos mofados 

e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 500g do 

produto. Prazo de validade 12 meses a contar a  partir da data da entrega. 

UND 160 
 

46 

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - pacotes de 0,5 kg - 

ingredientes: sêmola de trigo durum. Prazo de validade: 10 a11 meses após da de 

fabricação. Apresentar amostra do produto. Validade de 11 meses no mínimo. 

UND 1400 

 

47 

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE - GRANO DURO- pacotes de 0,5 kg - 

ingredientes: sêmola de trigo durum. Prazo de validade: 10 a11 meses após da de 

fabricação lote e informações nutricionais. Apresentar amostra do produto. Validade DE 11 

meses no mínimo. 

UND 600 

 

48 

MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA. pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo 

tipo 1 ou sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados integral, urucum 

e cúrcuma (corantes naturais). Prazo de validade: 10 a 11 meses a partir da data de entrega  

lote e informações nutricionais.. Apresentar amostra do produto 

UND 200 

 

49 

MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo 

tipo 1 ou sêmola, ovo pasteurizado integral, urucum e cúrcuma (corantes naturais). Prazo 

de validade: 10 a11 meses a partir da data de fabricação lote e informações nutricionais. 

Apresentar amostra do produto 

UND 200 

 

50 

MACARRÃO TIPO PENNE DE SEMOLA grano duro pacote de 500 gr ingredientes: farinha 

de trigo durum tipo 1 ou sêmola, urucum e cúrcuma (corantes naturais). Prazo de validade: 

10 a11 meses a partir da data de fabricação, lote e informações nutricionais. Apresentar 

amostra do produto. 

UND 1200 

 

51 

MACARRÃO ALFABETO DE SEMOLA COM OVOS embalagem de 500 gr prazo de validade: 

10 a11 meses a partir da data de fabricação. Apresentar amostra do produto. a rotulagem 

deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais.  Apresentar amostra do produto 

UND 200 

 

52 

MILHO VERDE EM CONSERVA– ingredientes: milho, água, e sal, sem conservantes. 

Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso 

líquido de 280g. prazo de validade mínimo 01 ano a contar a partir da data de entrega.  

LATAS 800 

 

53 MAIONESE. Embalagem de 500 g. ingredientes: água, óleo vegetal, amido modificado, 

açúcar , vinagre, sal, ovos, acidulante, ácido lático, espessante goma xantana, sorbato de 

UND 500  
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potássio, aromatizantes, corante naturalcaroteno, sequestrante e.d.t.a. cálcio dissódico e 

antioxidante tbhq. Validade no mínimo de 10 meses a partir da entrega. Apresentar 

amostra do produto. 

54 MILHO PARA CANJICA, branco, tipo 1. Embalagem: 1 kg. Apresentar amostra do produto. KG 50  

55 

MANTEIGA- com sal; de primeira qualidade. Embalagem com dados de identificação, data 

de fabricação e de validade, registro no ministério da agricultura sif/ dipoa. Apresentar 

amostra do produto. 

KG 500 

 

56 

MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM SABOR CHOCOLATE 1kg e enriquecida com vitaminas, 
minerais e zinco, (0% de açúcar) ingredientes: amido de milho, leite integral em pó, soro de 
leite em pó,cacau em pó, gordura vegetal de algodão, sal, edulcorantes artificiais: 
aspartame, ciclamato de sódio e acessulfame k, mistura de vitaminas e sais minerais ( 
vitaminas a, b1,b6 e c, niacina, ferro e zinco) aromatizante igual ao de baunilha Informação 
nutricional, em 100 g do produto, compreendida entre: 
- valor calórico: 300 – 360 kcal- carboidratos: 60 – 70 g- proteínas: 10 – 13 g- gorduras totais: 

5 – 6,5 g- gordura saturada: 0,8 – 3 g- cálcio:150 – 250 mg- sódio:150 – 300 mg 

- ferro:7 – 9 mg- vitamina a: 300 – 350 mg- vitamina b1: 0,5 – 1 mg- vitamina b6: 0,5 – 1 

mg- vitamina c: 20 – 30 mg- niacina: 5,89 mg- Apresentar amostra do produto 

KG 60 

 

57 

MISTURA PARA PUDIM SABOR MORANGO 1kg colorido artificialmente e enriquecida com 
vitaminas, minerais e zinco, (0% de açúcar). Características do produto: amido de milho, 
leite integral em pó, soro de leite em pó, gordura vegetal de algodão, sal, edulcorantes 
artificiais: aspartame, ciclamato de sódio e acessulfame k, mistura de vitaminas e sais 
minerais (vitaminas a, b1, b6 e c, niacina, ferro e zinco. aromatizante idêntico ao natural de 
morango e corantes artificiais: vermelho bordeaux e amarelo crepúsculo. Informação 
nutricional em 100 gr de pó; Valor energético: 300 - 320 kcal proteinas: 9 – 10 gr gorduras 
totais: 4 – 6 gr  gorduras saturadas: 2 – 3 gr cálcio: 150 – 250 mg sódio: 150 – 250 mgferro:7 
– 9 mg vitamina a: 300 – 350 mg vitamina b1:0,3 – 0,8 mg vitamina b6: 0,5 – 1 mg   vitamina 
c: 20 – 30 mg.  Apresentar amostra do produto. 

KG 60 

 

58 

MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E 
MINERAIS SABOR MORANGO. INGREDIENTES: Açúcar, Leite Integral em Pó, Soro de Leite 
em Pó, Maltodextrina, Espessante Amido Modificado, Gordura Vegetal de Algodão, Farinha 
Micronizada de Soja, Estabilizante Lecitina de Soja, Espessante Goma Guar, Mistura de 
Vitaminas e Minerais (A, B1, B6, C, Niacina, Ferro Quelato (Ferro de Alta Absorção) e Zinco), 
Aromatizante Idêntico ao Natural de Morango, Sal e Corantes Artificiais Vermelho Bordeaux 
e Amarelo Crepúsculo. Embalagem: Sacos de Poliéster + Polietileno, Resistente, 
Termossoldável contendo 1 kg. Apresentar amostra do produto 

KG 100 

 

59 MANJERICÃO desidratado embalagem de 10 gr. Apresentar amostra do produto UND 1000  

60 

OLEO DE SOJA refinado, embalagem de 900 ml. Ingredientes: óleo vegetal de soja e anti 

oxidantes tbhq e ácido cítrico. Validade mínima 11 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar amostra do produto. 

UND 1200 

 

61 ORÉGANO desidratado embalagem de 10 gr. apresentar amostra do produto UND 1500  

62 

PÓ DE CAFÉ torrado e moído, embalagem aluminizada de 500 gr. composição: 100% café, 

sendo; 90% da espécie arábica e 10% da espécie canephora (conilon). Validade do produto: 

04 meses a partir da data de fabricação. Deverá ser apresentado certificado abic atualizado 

(selo de pureza) e ficha técnica. Apresentar amostra do produto 

UND 1000 
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PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO. Embalagem de 500 ml. Rendimento de 2 litros. 

Ingredientes:  ingredientes: água potável, suco concentrado de pêssego; conservantes: 

metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; estabilizante: goma guar; 

corante sintético idêntico ao beta-caroteno. Com valor calórico de 19 kcal (5 colheres). 

Sabor pêssego. Validade de 5 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostras do 

produto UND 1000 

 

64 

PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO. Embalagem de 500 ml. Rendimento de 1,5 litros. 

Ingredientes: água potável, suco concentrado de uva; conservantes: metabissufito e 

benzoato de sódio. Com valor calorico de 49 kcal (6 colheres). Sabor uva. Validade de 5 

meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra do produto UND 400 

 

65 

PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO. Embalagem de 500 ml. Rendimento de 1,5 litros. 

Ingredientes: água potável, suco concentrado de caju, açúcar; aromatizante: aroma 

idêntico ao natural de caju; antioxidante: ácido ascórbico; acidulante: ácido cítrico; 

estabilizante: goma xantana e conservante metabissulfito de sódio. Percentual mínimo de 

pola no produto final: 25%. Com valor calorico de 9 kcal (2 colheres) sabor cajú. Validade 

de 5 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra do produto UND 600 

 

66 

PROTEÍNA DE SOJA (PTS CLARINHO) - embalagem de 500 g. produto proteico obtido a 

partir de proteína de soja, contendo partes comestíveis dos grãos de soja 

convenientemente limpos e submetidos a processo tecnolóigoco adequado, devendo nã 

apresentar matérias estranhas, inócuas, fragmentos vegetais não comestíveis. Validade de 

10 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra do produto. UND 40 

 

67 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, pacote de 1kg, rendimento de 60 porções. Ingredientes: 

açucar, gelatina em pó, sal, acidulante fumárico, regulador de acidez citrato de sódio, 

aromatizante de uva, corantes vermelho bordeaux  e azul brilhante.sabor: UVA. Apresentar 

amostra do produto. KG 30 

 

68 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, pacote de 1kg, rendimento de 60 porções. Ingredientes: 

açucar, gelatina em pó, sal, acidulante ácidofumárico, regulador de acidez citrato de sódio, 

aromatizante de morango, corante amarelocrepusculo e vermelho bordeaux sabor: 

MORANGO. Apresentar amostra do produto KG 40 

 

69 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, pacote de 1kg, rendimento de 60 porções. Ingredientes: 

açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio, 

aromatizante de abacaxi, corantes amarelotartrazina e amarelo crepúsculo. Sabor: 

ABACAXI. Apresentar amostra do produto KG 30 

 

70 

POLPA DE FRUTA - sabor caju, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em 

saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de 

fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da 

saúde. Apresentar amostra do produto KG 200 

 

71 

POLPA DE FRUTA - sabor goiaba, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, 

em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de 

fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da 

saúde. Apresentar amostra do produto KG 200 
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72 

POLPA DE FRUTA – sabor pêssego de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 

g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de 

fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da 

saúde. Apresentar amostra do produto KG 300 

 

73 

POLPA DE FRUTA – sabor abacaxi, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 

g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de 

fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da 

saúde. Apresentar amostra do produto KG 300 

 

74 

POLPA DE FRUTA – sabor acerola c/ laranja, de primeira qualidade, embalagem individual 

de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, 

data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou 

ministério da saúde. Apresentar amostra do produto KG 200 

 

75 

PRESUNTO MAGRO– ingredientes: pernil suino, água, sal, açúcar, proteina isolada de soja, 

estabilizantes: tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, aromas naturais de pimenta 

vermelha e preta, espessantecoragena, antioxidante eritorbato de sódio, realçador de 

sabor glutamato monossódico e corante carmin. Informação nutricional: porção de 40 gr 

30- 40 kcal; cho: 0 gr; prot: 5 – 7 gr; gorduras totais: 1 – 2 gr; sódio: 350 – 420 mg. Obs: o 

produto deverá ser entregue fatiado e de acordo com os pedidos da merenda KG 200 

 

76 

QUEIJO TIPO MUSSARELAcom registro no SIF ou SISP, produto elaborado unicamente com 

leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, Cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado próprio. Obs: o produto deverá ser entregue 

fatiado e de acordo com os pedidos da merenda KG 200 

 

77 

REQUEIJÃO CREMOSO - 220g Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado 

de proteínas do leite, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, estabilizantes citrato 

de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e 

conservador sorbato de potássio. Apresentar amostra do produto UND 250 

 

78 
SAL refinado iodado pacote de1kg composição: cloreto de sódio, iodato de potássio a 

antiumectante ferrocianeto de sódio. informação nutricional em 1g do produto: - sódio: 

380 – 395 mg     - iodo: 20 – 60 mcg Apresentar amostra do produto KG 400 

 

79 
TRIGO PARA QUIBE. Embalagem de 500g. validade de 10 meses a partir da entrega. 

Apresentar amostra do produto. UND 240 

 

80 
VINAGRE DE MAÇÃ- Embalagem de 750 ml. A embalagem deve estar intacta, bem vedada 

e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, 

prazo de validade, informação nutricional e ingredientes.  Apresentar amostra do produto UND 400 

 


