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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Novembro de 2018, às 09:39 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  16/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  56/2018, Licitação nº 52/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, nas quantidades estimadas, para
entrega no período de 12 meses, conforme requisição da Secretaria, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos no
TERMO DE REFERENCIA ANEXO II.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  112/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS ESTÃO DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL E DE
ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO.A EMPRESA AP OESTE FOI DESCLASSIFICADO
POIS APRESENTOU A PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL.O REPRESENTANTE DA EMPRESA, APÓS
INFORMADO DE QUE SERIA DESCLASSIFICADO, PEDIU PARA SE RETIRAR DO CERTAME.

Item

Participante:

Especificação

1718 - GRAZIELE PRISSILLA SCHROTER

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Abóbora kabotiá - de primeira qualidade grande selecionada
fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado
de desenvolvimento.  Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e a aparência.  Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e
perfurações.

Kg 200,00  JAPONESA 0,0000 2,29    458,00   

8 Adoçante dietético líquido -  com edulcorantes artificiais:
sacarina e ciclamato, frasco com 100 ml. Com data de
fabricação, validade e lote do produto. Indústria brasileira.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 12,00  ADOCYL 0,0000 2,39    28,68   

14 Agnoline artesanal - massa recheada com carne de frango
ou gado, em embalagem de 500g contendo data de
fabricação e validade. Com etiqueta contendo identificação
e dados da empresa. Embalagem em saco transparente e
resistente. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Kg 130,00  PANIF.
GRAZIELE

0,0000 24,70    3.211,00   

15 Apresuntado fatiado - produto de primeira qualidade, cozido,
obtido de pernil ou outra parte do suíno sadio, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 200 a 500g cada fatia de
aproximadamente 40g, embalado e vácuo. Com inspeção
Municipal, Estadual ou Federal. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, quantidade do produto, prazo
de validade de no mínimo 2 meses a partir da data de
entrega, número do registro no Ministério da Agricultura e
carimbo do SIF. Entrega conforme solicitação/ cronograma
do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 130,00  AURORA 0,0000 22,90    2.977,00   

41 Carne bovina moída de 1ª- De 1ª qualidade, tipo acém,
proveniente da espécie bovina, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 6% de
gordura, isenta de cartilagens, sem sebo. Acondicionada
em embalagens de 1 a 2kg, específicas para alimentos,
congelada ou resfriada. Com aspecto próprio, não
pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabores próprios, com ausência de sujidades. Em
embalagem de plástico transparente e resistente, especial
para alimentos, intacta. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no ministério da Agricultura,
com inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O produto
deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Não serão
recebidos pacotes congelados pingando sangue.
Acondicionada em embalagem especial para alimentos.
Entrega co

Kg 300,00  ABATEDOURO
MARAVILHA

0,0000 19,80    5.940,00   
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42 Carne bovina cubos - Carne bovina coxão mole ou
contrafilé. Resfriada ou congelada, limpa, com aspecto
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, com cor
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, com odor próprio. Deverá ser cortada em
cubos de 2 a 3 cm, sem osso, sem sebo, sem gordura, sem
nervos. Embalada em bandejas de isopor revestidas com
plástico transparente apropriado para alimentos.
Embalagem de 1 a 2 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, data de
empacotamento/fabricação, fornecedor e produto contido,
bem como a quantidade do produto, número de registro no
Ministério da Agricultura, com inspeção Municipal, Estadual
ou Federal. O produto deverá apresentar validade mínima
de 20 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Kg 280,00  ABATEDOURO
MARAVILHA

0,0000 19,90    5.572,00   

43 Carne suína - Cortada em cubos pequenos de 2 a 3 cm,
congelada ou resfriada, sem gordura, sem pele e sem osso.
Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. Embalagem de 1 kg. Com aspecto próprio, não
pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabores próprios, com ausência de sujidades. A rotulagem
deve conter peso, data de processamento, data de
validade, carimbo de inspeção estadual ou federal,
procedência, nome, marca, lote e informações nutricionais.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor
de Alimentação Escolar.

Kg 300,00  FRIGOLASTE 0,0000 9,99    2.997,00   

58 Cuca panificada recheada/cuca alemã - Produzida de forma
artesanal em padaria, de 1ª qualidade, com recheio de
sabores diversos, tamanho médio para 12 a 14 pedaços.
Íntegra e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
produtos industrializados, em estabelecimentos certificados
e autorizados pela Vigilância Sanitária. Produzida no
máximo um dia antes da entrega. A embalagem deve ser
plástico transparente e atóxico específica para alimentos,
contendo peso, data de fabricação, prazo de validade, e a
informação nutricional de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem especial para alimentos.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 200,00  PANIF.
GRAZIELE

0,0000 10,00    2.000,00   

66 Farinha de rosca - Em pacote de 500g, contendo farinha de
rosca fina. Não deverá apresentar odor forte e intenso, além
de coloração anormal. Validade mínima de 12 meses. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais. Ingredientes:
Farinha de trigo, açúcar, sal e fermento. Marcas de
referencia: Pinduca, Yoki, Sinhá. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 20,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 8,60    172,00   

74 Gelatina diet - pó para sobremesa de gelatina com restrição
de açúcar, recomendada para portadores de diabetes
mellitus, em pó, embalagem de polietileno, contendo
aproximadamente 12g cada pacote. Sabores diversos.

un 20,00  APTI 0,0000 1,99    39,80   

83 Linguiça frescal - de 1ª qualidade. Ingredientes: carne
suína, água, gordura suína, sal, proteína de soja, açúcar,
dextrose, especiarias: coentro, alho, pimenta-vermelha e
pimenta-branca, antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316),
estabilizante: polifosfato de sódio (INS 452i), aromas
idênticos aos naturais de: churrasco e picanha bovina,
corante natural: carmim de cochonilha (INS 120),
conservante: nitrito de sódio (INS 250) e nitrato de sódio
(INS 251), corante: caramelo IV (INS 150d), aromas
naturais de: alho, coentro e pimenta-vermelha. Embalada a
vácuo em plástico transparente com a data de valida e
inspeção do SIF embalagem de 800 kg a 1 kg, e cada gomo
de aproximadamente 100g. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 90,00  FRIGOLASTE 0,0000 12,65    1.138,50   
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85 Maçã fugi ou gala - Categoria 1, ou seja, as frutas deverão
ser fisiologicamente desenvolvidas, com tolerância de
defeitos muito leves, que não prejudicam as características
próprias das frutas e coloração tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, devendo apresentar 80 a 90%
de maturação. Com polpa intacta e firme, apresentando,
tamanho e coloração uniforme. Não deverá conter
manchas, pancadas, bolores, sujidades, ferrugem, sardas
e/ou granizadas, murchas, ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Devem apresentar
características do cultivar bem definidas, estarem
fisiologicamente desenvolvidas, com coloração própria,
livres de pragas e doenças e estarem em perfeitas
condições de conservação e maturação. Livre de umidade
externa anormal e resíduos de fertilizantes.
Acondicionamento em caixas devidamente higienizadas.
Tamanho de 100 a 125g, encarteladas. Produto com
rastreabilidade de vegetais in natura (e-origem da CIDASC).
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 650,00  FUGI 0,0000 5,30    3.445,00   

86 Macarrão caseiro - com ovos, feito de forma artesanal,
produção em padaria e utilizando produtos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nas
massas industrializadas. As embalagens devem ser de 1 kg
e ser de plástico transparente e fechado. Entregue sob
refrigeração, com informação nutricional do produto e com
data de fabricação recente.

Kg 120,00  PANIF.
GRAZIELE

0,0000 13,99    1.678,80   

93 Massa integral para pizza - a base de farinha de trigo e
farinha integral, fabricada em padaria, com espessura de 2
cm, formato redondo com aproximadamente 30 cm de
diâmetro, fresca com aspecto e odor agradável, mantida
sob refrigeração entregue pré assada recoberta com papel
filme. A embalagem deverá conter rótulo com nome do
fornecedor, peso identificado, data de fabricação e validade
e informação nutricional do produto. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 200,00  PANIF.
GRAZIELE

0,0000 4,99    998,00   

94 Massa caseira para lasanha - espessura fina, fresca,
produzida em padaria, com aspecto e odor agradável,
acondicionado em embalagens apropriadas. Entregue sob
refrigeração. A embalagem deverá conter rótulo com nome
do fornecedor, peso identificado, data de fabricação e
validade e informação nutricional do produto.

Kg 70,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 14,20    994,00   

95 Massa para pastel - tamanho médio, espessura fina, fresca,
de 1ª qualidade, produzida em padaria, com aspecto e odor
agradável, acondicionada em embalagens apropriadas com
rótulo de identificação, tabela e informação nutricional e
data de validade e fabricação. Entregue sob refrigeração
conforme cronograma da Alimentação Escolar. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

un 1.500,00  PANIF.
GRAZIELE

0,0000 0,40    600,00   

98 Melancia - Características Gerais: De Primeira qualidade,
pesando 10 kg cada fruto. Não devem conter substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, livre de resíduos de fertilizantes.
Aspecto característico, com ausência de fissuras e/ou
rachaduras. Devem ser frescas e uniformes, cor e sabor
próprios da espécie. A polpa deve estar intacta e firme.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 750,00  VERMELHA 0,0000 1,49    1.117,50   

102 Mini pizza com massa integral -  a base de farinha de trigo e
farinha integral, pré -assada e refrigerada. Ingredientes:
frango, mussarela, molho a base de tomate, milho verde,
orégano. Ingredientes da massa: farinha de trigo, farinha
integral, gordura hidrogenada, fermento, açúcar e sal.
Embalagem acondicionado em saco plástico atóxico,
transparente, resistente e fechado, cada unidade deverá ter
aproximadamente 100g, com data de fabricação no máximo
dois dias antes da entrega e validade recente.

un 1.000,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 2,99    2.990,00   

108 Pão de forma fatiado - Pão de forma de massa leve, farinha
de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água,
com casca, fatiado. Acondicionado em pacotes com
aproximadamente 500 gramas. Embalagens com
aproximadamente 20 fatias. A embalagem deverá conter
nome do produto, informação nutricional, com data de
fabricação recente e validade do produto. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 120,00  DIPÃES 0,0000 5,99    718,80   
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109 Pão de forma integral fatiado - Pão de forma integral, linha
sanduíche, a base de farelo de trigo integral, pré mix para
panificação, farinha de malte torrada, farinha de trigo,
fermento biológico, sal, açúcar, ácido fólico, gordura tipo
vegetal e água, com casca, fatiado. Acondicionado em
pacotes com aproximadamente 430 gramas. Embalagens
com aproximadamente 20 fatias. A embalagem deverá
conter nome do produto, informação nutricional, com data
de fabricação recente e validade do produto. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

un 160,00  DIPÃES 0,0000 6,09    974,40   

110 Pão de cachorro quente - Ingredientes: farinha de trigo
especial, gordura vegetal, água, açúcar, sal, fermento
biológico. Cada unidade contendo 50 gramas
aproximadamente, com tamanho regular, superfície macia,
lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso. Deverão ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente de forma que o produto seja entregue
íntegro, não amassado, murcho e umedecido. O pacote
deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação
com no máximo 2 dias antes da entrega, prazo de validade
e informações nutricionais. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 1.800,00  DIPÃES 0,0000 0,75    1.350,00   

111 Pão francês - De leite, cada unidade contendo 50 gramas
aproximadamente, superfície macia, lisa, brilhante, com
miolo consistente e sedoso. Acondicionado em embalagem
plástica especial para alimentos, transparente, resistente,
íntegra e especial para alimentos. Data de produção do dia
da entrega. Isento de mofos.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, data
de fabricação e validade, quantidade do produto e
fornecedor. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

un 2.600,00  DIPÃES 0,0000 0,50    1.300,00   

118 Pó para pudim diet, pó para pudim para dietas de ingestão
controladas de açucares. Sabores diversos. Embalagens de
30g.

un 20,00  APTI 0,0000 3,09    61,80   

123 Requeijão - requeijão cremoso de primeira qualidade,
embalado em copo hermeticamente fechado - copo 200 g.
A embalagem original deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade, quantidade de produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA,
carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações
técnicas da ANVISA e Inmetro.

un 240,00  AURORA 0,0000 4,70    1.128,00   

130 Uva Rubi ou Itália - os cachos não podem conter manchas,
devem estar bem cheios, com bagas firmes lisas, de cor e
tamanho apropriados para a variedade, devendo apresentar
80 a 90% de maturação. A fruta não deve se desprender
com facilidade. Acondicionada em embalagem especial
para alimentos. Produto com rastreabilidade de vegetais in
natura (e-origem da CIDASC). Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 140,00  RUBI 0,0000 9,98    1.397,20   

Total do Participante --------> 43.287,48   
_________________________
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4 Achocolatado em pó - Alimentos Achocolatado em pó
instantâneo, embalagem de 800g, embalagem econômica.
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina,
vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido
ascórbico e aromatizante. Contém Glúten e contém traços
de leite. Informação nutricional em porção de 20g (ou seja,
2 colheres de sopa). Deve constar: Valor energético 75
kcal; carboidratos 17g; proteínas 0,8g; gorduras totais 0,6g,
saturadas 0g; gorduras trans. não conter; fibras alimentares
1,1g; sódio 23mg; cálcio 188mg; ferro 2,6g; vitamina B1
0,23 mg; vitamina B2 0,25 mg; niacina 3 mg; vitamina B6
0,25mg; vitamina B12 0,45 microgramas; ácido pantotênico
0,94mg; biontina 5,6 microgramas. Deve constar data de
fabricação e prazo de validade, rendimento, instruções de
preparo e conservação, deverá ser entregue em caixas de
papelão. Deve apresenta selo de acordo dos órgãos
competentes. OBS: caso os itens descritos acima não
constam na embalagem será obrigatório papel
comprobatório da indústria, assinado pelo técnico
responsável quanto da presença de tais ingredientes na
composição do produto. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 80,00  APTI 0,0000 12,90    1.032,00   

30 Biscoito salgado de gergelim - a base de: farinha de
trigo/gergelim/gordura vegetal hidrogenada/açúcar/amido de
milho sal refinado/fermento/leite ou soro/outros, embalagem
tipo 3 em 1. Produto de 1ª qualidade, embalados em
pacotes de 370g até 400 g. Deve constar na embalagem a
data de fabricação e prazo de validade dentro do limite.

Pct 420,00  PRODASA 0,0000 5,80    2.436,00   

36 Cacau em pó 50% - Cacau em pó puro 50%, sem adição de
açúcar. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó
com açúcar, através de processo adequado. Embalagem
resistente, bem vedada, contendo 200, gramas, isento de
qualquer substância estranha ou nociva. Deverá conter os
dados completos do fabricante. Não conter glúten. Aspecto:
Produto homogêneo. Cor: Marrom. Aroma: Característico.
Sabor: próprio. Deve apresentar as informações
nutricionais, fabricação, lote do produto, validade.

un 80,00  APTI 0,0000 11,87    949,60   

53 Coxa e sobrecoxa de frango de 1ª - Tipo coxa e sobrecoxa
de frango, congelado ou resfriado, de primeira qualidade,
isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto,
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e organolépticas),
com odor e textura característicos de um produto de
primeira qualidade apresentado em embalagens
transparentes resistentes com fechamento à vácuo ou bem
lacradas, com denominação do nome do produto,
fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura
(SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Deverá
ser transportado em carros fechados refrigerados, em
embalagens e temperaturas corretas e adequadas,
respeitando a características do produto. Embalados de
500g a 2 kg.

Kg 150,00  VALE 0,0000 5,99    898,50   

56 Creme de leite (nata) - esterilizado, teor de gordura 30%,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá
apresentar aspecto e cheiro característico, livre de
sujidades e substâncias nocivas. Sachês de 300 a 400g
cada unidade. Data de validade mínima 10 dias a contar a
partir da data de entrega. Embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da
Saúde. Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor
de Alimentação Escolar.

un 180,00  CARLITOS 0,0000 4,95    891,00   

73 Gelatina - Em pó de diversos sabores, embalagem de
polietileno, contendo 1 kg. Ingredientes: Açúcar cristal,
gelatina em pó comestível, acidulante (ácido fumárico), sal,
aromatizante (aroma natural do sabor), e corantes artificiais
amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul indigotina.
Rendimento deverá ser de 63 porções de 100g. Informação
nutricional: em porção de 20g (2 colheres de sopa) deve
conter: valor energético 75 kcal; carboidratos 17g dos quais
açúcares 17g; proteínas 1,6g; sódio 71mg. Não conter
glúten. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Entrega conforme solicitação/ cronograma
do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 80,00  MAXUL 0,0000 8,05    644,00   
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79 Leite longa vida integral - Leite integral fluido processado
pelo sistema UHT. Embalagem tetra pack de 1 litro. Deverá
trazer as informações gerais, data de fabricação e validade
bem visíveis e claras. Não deverá apresentar sujidades,
corpos estranhos, cor não característica, sabor ácido
intenso. Prazo de validade mínimo 120 dias. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Lts 1.700,00  REALTA 0,0000 2,58    4.386,00   

96 Mel de abelha natural, puro, sem conservantes e aditivos.
Embalagem de 0,5kg em potes de plastico ou vidro.
Produto sem a presença de endulcorantes, aromatizantes,
conservantes, corantes, espessantes ou sinteticos bem
como corretivos de acidez. Produto registrado no Ministerio
da Agricultura, inspecionado. Deve constar tabela de
informação nutricional e todas as informações obrigatorias
da embalagem, data de fabricação maxima de 60 dias
anteriores ao ato de entrega e prazo de validade de 12
meses da data de entrega do produto.

Kg 25,00  COLONIAL 0,0000 18,20    455,00   

107 Ovo de galinha - Ovos de galinha caipira, vermelhos,
médios, fresco, casca firme, intacta, lisa e limpa. Não deve
apresentar rachadura/trincado. Deve ser entregue em
embalagem de dúzia (12 ovos), em caixa atóxica. Deverá
estar devidamente rotulada, conforme legislação vingente.
Possuir registro nos órgãos de Inspeção sanitária. Validade
de no mínimo 15 dias apartir da entrega do produto.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Dz 220,00  REAL 0,0000 5,17    1.137,40   

113 Peito de frango de 1ª qualidade- tipo sassami (tiras de
peito), sem osso e sem pele, congelado, em embalagens
plásticas resistentes, transparentes. Pacotes com 1 Kg
cada. Com aspecto próprio, não pegajoso, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabores próprios, com
ausência de sujidades. Com inspeção Municipal, Estadual
ou Federal. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote,
quantidade do produto, prazo de validade de no mínimo 2
meses a partir da data de entrega, número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Kg 270,00  AURORA 0,0000 10,84    2.926,80   

120 Queijo Mussarela - Queijo, tipo mussarela, de 1ª qualidade,
entregue em embalagens de 2 kg com ingredientes de leite,
conservação 0 a10°C. Produto próprio para o consumo
humano e em conformidade com a legislação sanitária em
vigor. Apresentação em barra, acondicionada em
embalagem plástica apropriada, transparente, limpa,
resistente e inviolável. A embalagem original deverá ser a
vácuo e conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data
de validade, quantidade de produto, número do registro no
M87inistério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de
inspeção do SIF e atender as especificações técni8cas da
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a
partir da data de entrega. Conservação em ambiente
refrigerado. Entregue conforme cronograma da alimentação
escolar

Kg 220,00  CARLITOS 0,0000 26,48    5.825,60   

132 Vinagre de maçã - De maçã. Em embalagem de plástico
lacrada com 750 ml. Composição: fermentado acético de
maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. Isento de corantes
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais.
Deve constar na embalagem a data de fabricação, prazo de
validade, lote do produto, nome e/ou marca e ingredientes.

un 30,00  4 ES 0,0000 3,10    93,00   

133 Vinagre de vinho- De vinho tinto, acondicionado em frasco
plástico lacrado com 750 ml, com acidez de 4,2 %.
Composição: fermentado acético de vinho tinto, água e
conservador INS 224. Deve constar na embalagem a data
de fabricação, prazo de validade, lote do produto, nome
e/ou marca e ingredientes. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 80,00  4 ES 0,0000 4,05    324,00   

Total do Participante --------> 21.998,90   
_________________________
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1 Abacaxi pérola- Com polpa intacta e limpa, compacta, firme,
com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade,
pesando exatamente entre 1 a 1,5 kg, aroma e sabor da
espécie, sem rachaduras ou cortes na casca, não
apresentando manchas, danos físicos, bolores ou outros
defeitos que possam alterar a sua aparência e/ ou
qualidade, devendo apresentar 80 a 90% de maturação.
Livre de umidade externa anormal e resíduos de
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em
caixas devidamente higienizadas. Não será recebido
produto em caixas sujas. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 450,00  PEROLA 0,0000 4,57    2.056,50   

3 Abobrinha - de primeira qualidade, limpa com coloração e
tamanho médios e uniformes, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em
kg, boa qualidade, inteira. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 60,00  REAL 0,0000 3,79    227,40   

10 Alface - Características: Fresca; apresentar grau de
evolução completo; livre de sujidades ou insetos, folhas
intactas, tamanho médio a grande. Não podem estar
danificadas por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Estarem isentas de
umidade externa anormal, odor e sabor estranho.
Acondicionada em embalagens plásticas, transparente e
atóxica. Produto com rastreabilidade de vegetais in natura
(e-origem da CIDASC).  Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 450,00  CRESPA 0,0000 2,18    981,00   

11 Alho - novo, grupo roxo, subgrupo nobre, tipo especial,
classe 4, de primeira qualidade, limpo, não deverá
apresentar problemas de coloração não característica, estar
machucado, brotamento, perfurado, muito maduro e nem
muito verde. O produto deve estar intacto, isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos a casca embalados de acordo com solicitação.
Acondicionado em embalagem plástica resistente e especial
para alimentos, com identificação do fornecedor e prazo de
validade. Embalagens de 100g. Acondicionado em
embalagem especial para alimentos. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 40,00  REAL 0,0000 25,86    1.034,40   

20 Banana caturra - Semi-madura com grau de maturação tal
que lhes permita manipulação e conservação adequada
para consumo mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes,
devem ser íntegras, sem manchas/ rupturas e/ou
amassadas, nem muito maduras, sem bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.
Deverão ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionadas em pencas íntegras. De colheita recente.
Acondicionadas em caixas adequadamente higienizadas.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 750,00  CATURRA 0,0000 1,87    1.402,50   

21 Batata doce - Lisa, com polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho médios e uniformes, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e de colheita recente. Embalagem em kg,
conforme pedido. Entrega conforme solicitação/ cronograma
do Setor de Alimentação Escolar

Kg 240,00  REAL 0,0000 3,84    921,60   

22 Batata inglesa - escovada, grupo I ou II, classe 2, tipo
especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando
entre 100 e 200 gramas a unidade. Sem emissão de brotos,
1ª qualidade, nova. Devem apresentar características do
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, limpas, livres de rachaduras
ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade, com coloração própria, livres de pragas e
doenças e estarem em perfeitas condições de conservação
e maturação. Acondicionada em embalagem especial para
alimentos, em saco tipo telinha, contendo 1 kg em cada
pacote, resistente e com etiquetas constando o fornecedor.
Produto com rastreabilidade de vegetais in natura (e-origem
da CIDASC). Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar

Kg 150,00  MONALISA 0,0000 2,44    366,00   
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25 Bergamota - Características Gerais: De 1ª qualidade, casca
sã, firme, sem rachaduras, murcha, sem defeitos físicos ou
dano mecânico. A polpa deve estar intacta e firme. Deve
apresentar-se em grau médio de maturação. Deve ser
fresca, atingido o grau máximo ao tamanho (médio), aroma,
cor e sabor próprio da espécie e variedade. Não deve
conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Livre de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente. Acondicionadas em caixas
adequadamente higienizadas. Produto com rastreabilidade
de vegetais in natura (e-origem da CIDASC). Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Kg 350,00  REAL 0,0000 2,89    1.011,50   

39 Canela em pó - Produto deve apresentar as características
sensórias de acordo com o produto, canela in natura,
provenientes de cascas sãs, limpas e secas, em forma de
pó fino. Acondicionada em embalagens plásticas, vedadas
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações
físicas. Peso líquido de 30 gramas. Embalagem contendo
informação nutricional, data de fabricação, prazo de
validade e lote. Não deverá conter glúten. Registro no órgão
competente. Industria Brasileira. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 30,00  APTI 0,0000 2,90    87,00   

45 Cenoura - lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. De colheita recente. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Kg 200,00  REAL 0,0000 2,64    528,00   

52 Couve flor - Tamanho médio a grande, de 1ª qualidade.
Devem estar intactos, firmes, frescos, sem manchas,
bolores, machucados, danos superficiais, não pode ter a
presença de substancias estranhas ou organismos vivos.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 200,00  REAL 0,0000 3,98    796,00   

75 Laranja - De umbigo, pêra ou do céu. Características
Gerais: De 1ª qualidade, casca sã, firme, sem rachaduras,
murcha, sem defeitos físicos ou dano mecânico. A polpa
deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em grau
médio de maturação. Deve ser fresca, atingido o grau
máximo ao tamanho (médio), aroma, cor e sabor próprio da
espécie e variedade. Não deve conter substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. Livre de resíduos de fertilizantes. De colheita
recente. Acondicionadas em caixas adequadamente
higienizadas. Produto com rastreabilidade de vegetais in
natura (e-origem da CIDASC). Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 500,00  REAL 0,0000 3,94    1.970,00   

81 Limão in natura - Características gerais: De 1ª qualidade,
casca sã, firme, sem rachaduras, murcha, sem defeitos
físicos ou dano mecânico. A polpa deve estar intacta e
firme. Deve ser fresco, atingido o grau máximo ao tamanho
(médio), aroma, cor e sabor próprio da espécie e variedade.
Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca, devendo
apresentar 80 a 90% de maturação. Livre de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente. Acondicionados em caixas
adequadamente higienizadas. Acondicionado em
embalagem especial para alimentos. Produto com
rastreabilidade de vegetais in natura (e-origem da CIDASC).
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 25,00  REAL 0,0000 7,00    175,00   

84 Louro: Em folha seca, obtido de espécies vegetais genuínos
folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde pardacenta,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isentos de
materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco
plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente
vedado. Ingredientes: Louro. Não conter Glúten. Com tabela
de informação nutricional. A embalagem deverá conter data
de fabricação, validade e lote do produto. Peso de 5 g.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 20,00  APTI 0,0000 1,42    28,40   
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88 Mamão formosa - Com 80 a 90% de maturação,
classificado tipo exportação. Íntegro, sem manchas e
mofos, sem rupturas e/ou pancadas na casca, devem
apresentar características do cultivar bem definidas,
estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formados,
limpos, ou seja, com brilho livre de sujidades, com
coloração própria, livres de pragas e doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação e maturação, livre de
resíduos de fertilizantes. Deverá ser embalado
individualmente em sacos específicos para este fim. No
pacote deverá estar impresso a informação nutricional e
dados do fornecedor.

Kg 650,00  REAL 0,0000 4,62    3.003,00   

89 Mandioca - frescas descascadas e limpas, 1ª qualidade,
acondicionada em embalagens específicas para alimentos.
Livre de danos fisiológicos e fungos. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 250,00  REAL 0,0000 5,64    1.410,00   

90 Manga - Características Gerais: de forma alongada, ovóide
ou arredondada, casca esverdeada com manchas amarelas
ou róseas quando maduro devendo apresentar 80 a 90% de
maturação.  Polpa carnosa, suculenta comestível, de
coloração amarela ou amarelo alaranjada, podendo ser
fibrosa conforme algumas variedades. Fruta com polpa
firme, intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade,
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas, sem lesões de origem física. Acondicionadas em
caixas adequadamente higienizadas. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 450,00  REAL 0,0000 3,84    1.728,00   

99 Melão comum ou Pingo de Mel - De Primeira qualidade,
amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e
maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação, livre
de resíduos de fertilizantes. Embalagem: em sacos
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Kg 250,00  REAL 0,0000 3,29    822,50   

103 Morango in natura - de primeira qualidade, embalagem em
bandeja de plástico transparente, apresentando grau médio
de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
devendo apresentar 80 a 90% de maturação.
Acondicionada em embalagem especial para alimentos.

Kg 90,00  REAL 0,0000 19,99    1.799,10   

106 Orégano desidratado - Embalagem com 05g - O produto
deverá apresentar registro no órgão competente. Não
deverá apresentar misturas inadequadas ao produto,
presença de impurezas, formação de grumos, coloração
clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de
6 meses a partir da data de entrega. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 25,00  APTI 0,0000 1,05    26,25   

114 Pepino in natura- frutos colhidos ainda imaturos, com
sementes incipientes, coloração uniforme, firmes, sem
defeitos: manchados, injúrias mecânicas e queima de sol.
Frutos frescos acondicionados. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 250,00  REAL 0,0000 4,60    1.150,00   

116 Pimentão - Firme, intacto, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade. O pimentão deverá ser
médio, possuir comprimento maior ou igual a 10 cm. Não
serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou
o rendimento como podridão, ferimento com exposição de
polpa, murcho, queimado de sol e com deformação grave.
O produto deve estar fresco, isento de substâncias terrosas,
sujidades, ou corpos estranhos aderidos a superfície
externa e no ponto de consumo. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 40,00  REAL 0,0000 6,94    277,60   

121 Repolho branco - verde, liso fresco, tamanho médio de 1,5
a 2 kg e coloração uniforme, firme e intacto, sem lesões de
origem física, perfurações e cortes. Acondicionada em
embalagem especial para alimentos. Produto com
rastreabilidade de vegetais in natura (e-origem da CIDASC).
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 220,00  REAL 0,0000 1,18    259,60   
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128 Tempero verde - Salsa e cebolinha, hortaliça fresca, com
folhas integras e de primeira qualidade; limpa, de coloração
uniforme; isentos de sujidades, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície. Não devendo apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Acondicionada em embalagens plásticas, transparente e
atóxica, maços de 200g. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 170,00  REAL 0,0000 2,15    365,50   

129 Tomate paulista- grau médio de amadurecimento (colorido),
com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme
e brilho. De 1ª qualidade, não deverá ter frutos estragados.
Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o
consumo ou o rendimento como podridão, dano, murcho,
imaturo, passados e feridos. Os produtos deveram estar
fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. Acondicionada em embalagem especial para
alimentos, em saco tipo telinha, contendo 1 kg em cada
pacote, resistente com etiquetas constando o fornecedor.
Produto com rastreabilidade de vegetais in natura (e-origem
da CIDASC). Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Kg 220,00  LONGA VIDA 0,0000 5,82    1.280,40   

131 Vagem - Sem danificações físicas, casca integra. Com cor,
sabor e aroma característicos da espécie. Os produtos
deveram estar fresco, isento de substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa
e no ponto de consumo. Acondicionada em embalagem
especial para alimentos. Entrega conforme
solicitação/cronograma do setor de alimentação escolar.

Kg 130,00  REAL 0,0000 8,20    1.066,00   

Total do Participante --------> 24.773,25   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3037 - A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

5 Açúcar baunilha - Açúcar refinado e aroma idêntico ao
natural de baunilha. Industria Brasileira. Pacote contendo
peso de 500g.  Deve conter data de fabricação, prazo de
validade lote do produto. A tabela deve conter tabela de
informação nutricional com base na porção de 5g, valor
energético 20 kcal, carboidratos 5g. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 30,00  INACS 0,0000 7,50    225,00   

7 Açúcar mascavo - pacote de 01 kg, origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar, embalagem plástica,
transparente, resistente. Deve constar data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com registro no
ministério da Saúde.

Kg 90,00  JUNDIA 0,0000 10,75    967,50   

16 Arroz integral - pacote de 01 kg, integral, de boa qualidade,
rico em fibras, recomendado para portadores de diabetes
mellitus. Com data de fabricação recente e prazo de
validade de 6 meses.

Kg 10,00  FAZENDA 0,0000 3,49    34,90   

19 Azeite de oliva - Azeite de oliva extra virgem de primeira
qualidade, com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico),
para temperar alimentos; embalagem com 500 ml. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. O
produto deverá ser registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. A embalagem deverá conter
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 50,00  SANTA
IZABEL

0,0000 14,90    745,00   

23 Bebida láctea - Bebida láctea fermentada com polpa de
frutas, diversos sabores conforme solicitação. Embalagem
contendo 900 ml a 1 litro. Rotulagem obrigatória seguindo
legislação específica. Validade mínima 30 dias. Registro no
SIE ou SIF. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Lts 650,00  TERRAVIVBA 0,0000 2,29    1.488,50   

29 Biscoito salgado integral - integral, rico em fibras, à base de
farelo de trigo, não podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço. Pacote com 300 a 400
gramas, embalagem tipo 3 em 1, de primeira qualidade.
Com data de fabricação recente e validade de no mínimo 6
meses.

Pct 220,00  GERMANI 0,0000 5,18    1.139,60   

31 Biscoito salgado tipo cream cracker - a base de: farinha de
trigo/gordura vegetal hidrogenada/ açúcar/amido de milho
sal refinado/fermento/leite ou soro/outros, embalagem tipo 3
em 1. Produto de 1ª qualidade, embalados em pacotes de
370g até 400 g.  Deve constar na embalagem a data de
fabricação e prazo de validade dentro do limite.

Pct 420,00  DIANA 0,0000 4,15    1.743,00   
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34 Bolacha maria sem glúten - bolacha elaborada com
ingrediente isentos de glúten e trigo. Embalagem de 125
gramas. Com data de fabricação recente e validade de no
mínimo 6 meses.

Pct 12,00  LIANE 0,0000 7,89    94,68   

44 Cebola - Classe média (4), tipo especial, podendo ser
"graúda" deve possuir diâmetro maior ou igual a 75 mm e
menor ou igual a 90 mm, pesando entre 100 g a 200 g a
unidade. Não serão tolerados os defeitos externos e
internos, que prejudiquem o consumo: Brotado, dano
mecânico, manchas escuras, ausência de catafilos e podre.
Não será tolerado na cebola integra a ausência de catafilo
(pelada). O produto deverá estar fresco, isento de
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos,
Deverá ser de safra, não murcha, nova. Acondicionada em
embalagens especiais para alimentos, em saco tipo telinha,
contendo a quantidade conforme solicitação descrita.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 180,00  REAL 0,0000 1,79    322,20   

60 Doce de leite cremoso -  de primeira qualidade, embalagem
de 400gramas, elaborado com leite, açúcar, glicose de
milho, amido de milho, soro de leite em pó, regulador de
acidez bicarbonato de sódio e conservador sorbato de
potássio. Não contem glúten. A embalagem deve conter:
data de validade, identificação da marca, número do lote,
procedência, composição nutricional. Entrega conforme
solicitação/cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 40,00  DOCILE 0,0000 5,60    224,00   

61 Ervilha em conserva - 100% natural, embalagem plástica
contendo 300g, CONGELADA. Com sistema IQF de
congelamento, 100% natural. Características
organolépticas: cor verde, odor e sabor característico do
produto e textura macia. A embalagem deve constar, data
de fabricação e validade. A embalagem deverá conter
informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote
do produto. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

un 120,00  ESTELA 0,0000 1,54    184,80   

63 Farinha de arroz - Embalagem de 1 kg, sem glúten e
recomendada para celíacos. Ingredientes: farinha de arroz.
Com informações nutricionais por 80g (1 1/2x) valor
energético 179 kcal; carboidratos 39g; proteínas 4,1g;
gorduras totais 0,7g; gordura saturada 0,5g; gordura trans
0g; fibras 0g e sódio 0mg. Entregue em embalagem
plástica, em perfeitas condições. Data de fabricação data
de validade e lote. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 5,00  URANO 0,0000 4,90    24,50   

68 Farinha integral - Farinha de Trigo integral em pacote de 5
kg. Fortificada com ferro e ácido fólico. Contendo 100%
trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivo químico.
Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos,
bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou
mistura com outras farinhas, formação de grumos
(umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento
insatisfatório. O rótulos deve conter as instruções de
fabricação de no máximo 30 dias e prazo de validade de no
mínimo 6 meses, lote do produto e tabela com informações
nutricionais. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Pct 40,00  MARTELI] 0,0000 2,98    119,20   

69 Farinha láctea - Em pacote de 230g. Ingredientes: farinha
de trigo rica em ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó
integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico, vitaminas B1, B2, B6, A,
ácido fólico, vitamina D e vitamina B12) e aromatizantes.
Conter glúten. Deverá constar SIF. Data de fabricação,
validade e lote do produto. Com informações nutricionais
por porção de 30g ou 4 colheres de sopa, valor energético
123 kcal; carboidratos 23g; proteínas 3,9g; gorduras totais
2,2g; gorduras saturadas 0,7g; gordura trans e fibras 0g;
sódio 43mg; Validade mínima de 6 meses. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de fabricação, validade, lote.
Marcas de referência: Nestle, Vitalon. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 30,00  MARATA 0,0000 10,90    327,00   
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72 Filé de peixe - Filé de tilápia de água doce, de primeira
qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha.
Fatiados em bifes de 80 a 100 g. Congelados, isentos de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características organolépticas.
Deverá ser acondicionado em embalagem de plástico
atóxico transparente. Isento de sujidades e/ou ação de
micro-organismos. Em pacotes de 1 Kg devidamente
selados, com data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, marca, lote e registro de
inspeção estadual ou federal. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 100,00  VO PRIORI 0,0000 31,30    3.130,00   

76 Leite de coco - leite de coco modificado de 1ª qualidade,
pasteurizado e homogeneizado, conservantes:
monoestearato de glicerina e goma catana, acidulante,
ácido cítrico, concentrado, açucarado. Obtido do
endosperma de coco, procedente de frutos sãos e maduros,
isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, data de fabricação e validade. Embalagem de vidro
de 200 ml cada. Entrega conforme solicitação/ cronograma
do Setor de Alimentação Escolar.

un 70,00  QUALITA 0,0000 3,45    241,50   

77 Leite UHT desnatado Zero Lactose - leite UHT desnatado
zero lactose. Embalagem 500 ml. Que contenha enzima
lactase.

un 10,00  AMANHECER 0,0000 3,65    36,50   

78 Leite em pó sem lactose - Composto Lácteo zero lactose
em pó, lata de mínimo 380g que contenha enzima lactase,
Não contém glúten. Validade mínima de 180 dias.

Lat 20,00  NELTLE 0,0000 22,49    449,80   

82 Linguiça de frango - de 1ª qualidade, ingredientes: carne de
frango, água, gordura suína, proteína de soja, sal, açúcar,
especiarias: salsa, cebola e orégano, estabilizante:
tripolifosfato de sódio (INS 451i), realçador de sabor:
glutamato monossódico (INS 621), antioxidante: eritorbato
de sódio (INS 316), corante natural: carmim de cochonilha
(INS 120), conservantes: nitrito de sódio (INS 250) e nitrato
de sódio (INS 251) e aroma natural de: pimenta-vermelha
peso de aproximadamente 100g a unidade, embalagem de
800g a 1kg. Acondicionados em sacos de nylonpolietileno,
transparente, a vácuo. No rotulo da embalagem deve
constar o peso, data de processamento, procedência, prazo
de validade e o carimbo do SIF/SIE, ou outro órgão
competente). Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

Kg 90,00  NAT 0,0000 12,19    1.097,10   

92 Massa cabelo de anjo - Embalagem de 500g. Deverá conter
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e
corantes naturais urucum e cúrcuma. Data de validade de 6
meses a contar a partir da data da entrega.

Kg 30,00  ROSANE] 0,0000 5,40    162,00   

97 melado batido, fresco, de 1ª qualidade. Produto registrado
no Ministério da Agricultura, inspecionado. Deve constar
tabela de informação nutricional, nome e/ou marca, data de
fabricação e prazo de validade, com mínimo de 06 meses.
Embalagem de 1 kg, confeccionada em material plástico.

Kg 50,00  NONO
FELICE

0,0000 14,00    700,00   

104 Mortadela de frango sem gordura - fatiada ingredientes:
Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango,
água, amido, pele de ave, proteína de soja, sal, especiarias,
regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), realçador
de sabor: glutamato monossódico (INS 621), estabilizante:
polifosfato de sódio (INS 421i), antioxidante: eritorbato de
sódio (INS 316), conservante: nitrito de sódio (INS 250).
Embalagem de 200g cada porção de 40g, embalado e
vácuo. Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor
de Alimentação Escolar

Kg 90,00  AURORA 0,0000 6,29    566,10   

125 Sagu - Pacote de 500 g, produto fabricado com amido de
mandioca, tipo 1, selecionado, classe pérola. De safra
recente. Composição: 100% mandioca. Em embalagem
plástica intacta, isento de mofo, odores estranhos ou
qualquer substância nociva. Com data de fabricação e
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Não conter glúten. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Pct 120,00  PRATA 0,0000 3,65    438,00   

126 Sal refinado - pacote de 1kg, em saco plástico transparente,
resistente, com solda íntegra. Com data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 24 meses.

Kg 40,00  ZIZO 0,0000 1,07    42,80   
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127 Sal marinho - pacotes de 500g. Ingredientes: cloreto de
sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros.Com registro
no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e
transparente com solda íntegra, validade mínima de 11
meses. Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor
de Alimentação Escolar.

Kg 80,00  SUL 0,0000 2,79    223,20   

Total do Participante --------> 14.726,88   
_________________________

Item
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Especificação
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12 Amendoim - Cru com pele, grupo descascado, subgrupo
industrial, classe média, subclasse clara, tipo único. Grãos
secos, sãos e limpos, de primeira qualidade. Sem
fermentação e mofos, isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalado em pacotes de polietileno atóxico,
transparente, resistente, vedado hermeticamente. Peso
líquido de 500 gramas.  Validade mínima de 4 meses.
Embalagem contendo informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e lote. Industria Brasileira.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 50,00  daju 0,0000 3,27    163,50   

18 Aveia em flocos finos - Embalagem com 200 g. A
embalagem deve estar devidamente lacrada, intacta, não
deve estar amassada ou rasgada, dentro do prazo de
validade. Prazo de validade deve ser maior que 6 meses a
partir da data de entrega. Deve apresentar coloração clara e
grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e
sujidades, livre de insetos, fungos e matéria terrosa. A
embalagem deve conter: Indicação do fabricante, produto,
peso, ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 50,00  apti 0,0000 2,92    146,00   

28 Biscoito doce tipo maria - a base de: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, amido de milho e/ou fécula de arroz
ou de mandioca, açúcar invertido, sal refinado, fermento
químico, bicarbonato de amônio e pirofosfato, ácido de
sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Contem
glúten. Pode conter traços de leite. Embalagem tipo 3 em 1.
Produto de 1ª qualidade, embalados em pacotes de 370g.
Com data de fabricação recente e validade de no mínimo 6
meses.

Pct 420,00  parati 0,0000 3,80    1.596,00   

32 Biscoito salgado sem lactose - o produto deve estar de
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria
nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, sem colesterol, sem lactose.
Características: cor, odor, sabor e textura característica.
Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de
polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400
gramas.Na data da entrega o produto deve dispor de no
mínimo 08 meses de validade.

Pct 20,00  liane 0,0000 7,80    156,00   

33 Biscoito doce sem lactose - Biscoito sem lactose sabores
diversos, elaborados a base de arroz e milho. Especificação
técnica: Tipo sequilhos ou cookies de sabores variados
embalagem de 120g a 150g. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. A validade não poderá ser
inferior a 6 meses.

Pct 20,00  liane 0,0000 7,95    159,00   

37 Cacau em pó 100% - Cacau em pó puro 100%, sem adição
de açúcar e outros produtos. Produto obtido a partir da
mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo
adequado. Embalagem resistente, bem vedada, contendo
200 gramas, isento de qualquer substância estranha ou
nociva. Deverá conter os dados completos do fabricante.
Não conter glúten. Aspecto: Produto homogêneo. Cor:
Marrom. Aroma: Característico. Sabor: próprio. Deve
apresentar as informações nutricionais, fabricação, lote do
produto, validade.

un 70,00  apti 0,0000 12,75    892,50   
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38 Café solúvel - Solúvel, granulado ou em pó em embalagem
de vidro ou lata com peso líquido de 200 g, com tampa que
possibilite vedar o produto após sua abertura, com 100% de
pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade,
rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório.
Deve ter sabor característico. Na embalagem deverá conter
as seguintes informações: indicação do fabricante, produto,
peso, ingredientes, data de fabricação e validade de no
mínimo 6 meses a partir da data da entrega. Apresentar o
selo da ABIC. Ingredientes: 100% café. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 70,00  amigo 0,0000 12,40    868,00   

40 Canela em rama - Produto deve apresentar as
características sensórias de acordo com o produto, canela
in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em forma de rama.
Acondicionada em embalagens plásticas, vedadas
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações
físicas. Peso líquido de 10 gramas. Embalagem contendo
informação nutricional, data de fabricação, prazo de
validade e lote. Não deverá conter glúten. Registro no órgão
competente. Industria Brasileira. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 30,00  apti 0,0000 1,25    37,50   

48 Chás - Chás sabores: ENDRO (Anethum graveolens),
ERVA DOCE (Pimpinela Anisum), Camomila Flor
(Matricaria Chamomila) vegetal dessecado, peso liquido
10g , 100% natural. A embalagem deve ser de polietileno
transparente e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantem a integridade do produto até o momento do
consumo. Na embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega Deve conter
informações nutricionais. Industria brasileira.  Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

un 80,00  apti 0,0000 1,24    99,20   

50 Coco ralado desidratado - Deve constar na embalagem as
seguintes características: Coco ralado, desidratado,
parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar,
pacote de 100g. Acondicionado em embalagem
aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de
fabricação, lote do produto e prazo de validade de no
mínimo 04 meses apartir da entrega. Industria brasileira,
com registro no órgão competente. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 90,00  apti 0,0000 3,25    292,50   

55 Cravo da índia- Produto alimentício, constituído por botões
florais, limpos e sãos. Deve apresentar aspecto e cor
características do produto, cheiro fortemente aromático de
cravo da índia. Ausente de sujidade e contaminações
físicas. Embalagens plásticas, integras e vedadas
hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem
contendo, indicações do fabricante, peso, ingrediente, data
de fabricação, validade e lote. Não conter glúten. Registro
no órgão competente. Industria Brasileira. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 30,00  apti 0,0000 2,35    70,50   

62 Extrato de tomate - Embalagem de 340g. De primeira
qualidade, em embalagem resistente e integra, com data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses. A
embalagem deverá conter informações nutricionais, data de
fabricação, validade e lote do produto. Apresentando cor
vermelha, odor e sabor próprio. Ingredientes: tomate e sal.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 150,00  steladoro 0,0000 2,25    337,50   

70 Feijão preto - Pacote de 01 kg, feijão classe preto,
grupo/tipo I, 100% feijão preto (Phaseolus vulgaris L.), de
safra nova. Constituído de, no mínimo, 90 a 98% de grãos
inteiros e íntegros, sem a presença de grãos diformes e/ou
torrados, coloração dos grãos com nuances diferentes,
impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofos,
caruncho, rendimento inadequado. A embalagem deverá
ser de plástico, transparente e atóxico, resistente, com
solda reforçada e íntegra, não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo e acondicionados em fardos lacrados. Com data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a
partir da entrega. A embalagem deverá apresentar lote do
produto e Registro no órgão competente. Deve ser entregue
pacotes de 01 kg. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 200,00  siviero 0,0000 4,40    880,00   
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71 Fermento em pó químico - O produto deverá apresentar as
seguintes características: fermento químico, em pó, para
elaboração de bolos. Lata de 250g gramas. Deverá conter
vedação entre a tampa e o produto. A embalagem deverá
estar intacta, sem ferrugem/ amassada e/ou vazamento.
Com data de fabricação, lote do produto e prazo de
validade de no mínimo 04 meses. Não deverá conter glúten.
Ingredientes: amido de milho geneticamente modificado,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio. Com tampa medidora. Indústria Brasileira e com
registro nos órgãos competentes. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 70,00  apti 0,0000 5,62    393,40   

80 Lentilha - Tipo 1, classe misturada, constituído de grãos
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem de 500g em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados.
Com marca registrada. Na embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Indústria brasileira.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Kg 120,00  caldo bom 0,0000 10,55    1.266,00   

100 Milho para pipoca - acondicionado em embalagem plástica,
pacote com 500 gramas, 1ª qualidade.

Kg 30,00  daju 0,0000 5,09    152,70   

101 Milho verde em conserva - Em sachet, linha profissional,
embalagem contendo peso líquido 300g e peso drenado
200g. Características organolépticas: cor amarela, odor e
sabor característico do produto e textura macia. O sachê
não poderá ser rompido. Na embalagem deve constar, data
de fabricação e validade e informações nutricionais. Data de
fabricação recente e prazo de validade 24 meses a partir da
entrega.

un 150,00  steladoro 0,0000 1,14    171,00   

105 Óleo de soja - Características técnicas: óleo de soja
refinado, 100% natural. Embalado em garrafas pet,
contendo 900 ml, limpas bem lacradas, não amassadas,
sem estufamentos, 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 fabricação e validade, quantidade do produto e registro
no Ministério da Saúde. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 140,00  coamo 0,0000 3,19    446,60   

119 Polvilho azedo - Sem glúten, 100% mandioca e deve estar
IMPRESSO NA EMBALAGEM.. Produto livre de substância
terrosas, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais.
Embalagem de 0,500g, poliettileno atóxico, com data de
fabricação e prazo de validade, deverá estar íntegro, sem
rupturas, pacotes limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Deve coter informação nutricional e registro nos
órgãos competentes. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 180,00  prata 0,0000 3,35    603,00   

Total do Participante --------> 8.730,90   
_________________________
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13 Amido de milho - Produto deve seguir as seguintes
características: amiláceo extraído do milho (Zea mays. L.),
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os
dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo
de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. Com a cor
branca característica.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
validade do produto. Acondicionado em caixas de papel
impermeável fechado, intacta, pacotes de 1kg cada. Com
registro no órgão competente. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Informação nutricional em
porção de 20g (1 colher de sopa) deverá conter: valor
energético 80 kcal; carboidratos 17g; proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e
sódio 0 g/mg. Não conter glúten. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 70,00  amafil 0,0000 6,00    420,00   

17 Arroz tipo I - pacote com 5 kg, grupo beneficiado, sub
grupo: parbolizado polido, polimento à água a água, com
seleção eletrônica. Classe longo fino, constituído de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de
sujidades e materiais estranhos. Embalagens de 5 kg em
sacos plásticos transparente e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantem a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. A
embalagem deve ser de plástico transparente, resistente
com solda reforçada e integra. Na embalagem deverá
conter o selo aprovado pela ABIAP (Associação Brasileira
das Indústrias de Arroz Parborizado). Ainda na embalagem,
deve conter as informações nutricionais do produto em
porções de 50g, valor energético 173 kcal, carboidratos
39g, proteínas 3,2g, gorduras totais 0,6g, gorduras
saturadas 0,3g, fibra alimentar 0,6g. não contém Glúten.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

Pct 160,00  moenda 0,0000 11,92    1.907,20   

27 Biscoito doce sortido - o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável. Produto de 1ª
qualidade, embalados em pacotes de 330g até 400 g.
Prazo de validade: 12 meses; data de fabricação: máximo
30 dias.

Pct 420,00  vitoria 0,0000 3,89    1.633,80   

46 Cereal matinal - flocos de milho com açúcar - Caixa com
300 g. A embalagem deve estar devidamente lacrada,
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Composição:
Milho, açúcar, malte, sal, ácido ascórbico e ascorbato de
sódio (vitamina C), niacina, ferro reduzido (ferro), óxido de
zinco (zinco), palmitato de retinol (vitamina A),
maltodextrina, cianocobalamina (vitamina B12),
colecalciferol (vitamina D), cloridrato de piridoxina (vitamina
B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina
(vitamina B2) e folacina (ácido fólico). Prazo de validade
deve ser maior que 6 meses a partir da data de entrega.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 50,00  goldflakes 0,0000 6,94    347,00   

47 Cereal para alimentação infantil com probioticos (arroz) -
Embalagem de 230 g. A embalagem deve estar
devidamente lacrada, intacta, não deve estar amassada ou
rasgada. Composição: Farinha de arroz, açúcar, amido, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina
b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante
vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Prazo de
validade deve ser maior que 6 meses a partir da data de
entrega. Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor
de Alimentação Escolar.

un 50,00  nutribom 0,0000 10,20    510,00   
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51 Colorau - Colorífico em pó fino, de coloração avermelhada e
sem presença de sujidade ou materiais estranhos,
embalagem de polietileno, transparente, resistente. Produto
obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e
moídos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprio.
Ingredientes: farinha de milho, óleo de soja, sal e pasta de
urucum.  Deverá conter validade de 06 a 12 meses, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação e data de
validade. Entregue em pacotes de 500g. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 140,00  soley 0,0000 3,86    540,40   

59 Doce de frutas cremoso - em embalagens plásticas de
polietileno resistente ou de vidro, atóxica, integra e com
lacre de proteção, contendo 400g em cada unidade.
Composição 100% polpa de fruta. Obtido das partes
comestíveis desintegradas de frutas com açúcar, contendo
pectina, ajustador de pH. Isento de sujidades. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. A validade superior a três meses a
partir da data de entrega. Sabores: uva, figo, morango e
abobora com coco. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 40,00  difruti 0,0000 4,79    191,60   

64 Farinha de milho - Fubá de milho fino. Pacotes de 1kg.
Composição 100% milho, ferro, ácido fólico. Cor amarela,
não pré-cozido, em embalagens plásticas, transparente,
resistente, com solda íntegra e reforçada. Com data de
fabricação recente e prazo de validade. Informações
nutricionais em porção de 50g (1/2x) deve conter: valor
calórico 177 kcal; carboidratos 39g; proteínas de 3,6g;
gorduras totais 1g; gorduras saturadas e trans 0g; fibra
alimentar 2,3g; sódio 0mg; ferro 2,1mg; ácido fólico 75ug.
Indústria Brasileira. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 180,00  monte claro 0,0000 2,65    477,00   

65 Farinha de mandioca - Fina, branca, torrada, tipo 01,
embalada em pacotes plásticos transparentes ou de
polietileno atóxico de 500g cada, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto.
PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 5 (cinco) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Entrega
conforme solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação
Escolar.

Pct 50,00  acigal 0,0000 3,40    170,00   

67 Farinha de trigo especial - Tipo I. Pacotes de 5Kg,
fortificada com ferro e ácido fólico. Contendo 100% trigo,
glúten natural de trigo, sem aditivo químico. Especificidade
de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com
outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos
ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulos deve
conter as instruções de fabricação de no máximo 30 dias e
prazo de validade de no mínimo 6 meses, lote do produto e
tabela com informações nutricionais. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Pct 80,00  cotriflor 0,0000 11,20    896,00   

87 Macarrão integral - macarrão de sêmola de trigo durum
importada e farelo de trigo, fonte de fibras e proteínas,
alimento recomendado para portadores de diabetes
mellitus. Embalagens de 500g. Data de fabricação recente e
validade de no mínimo 6 meses.

Kg 10,00  orquidea 0,0000 8,90    89,00   

91 Margarina - Produto obtido de óleos vegetais líquidos
hidrogenados, com sal, de consistência cremosa,
aromatizada artificialmente e vitaminada com no mínimo
65% de lipídios. Embalagem intacta em potes de polietileno
contendo 500 g. Prazo de validade mínimo 6 meses. Data
de fabricação máximo de 30 dias. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

un 60,00  coamo 0,0000 5,40    324,00   
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117 Pó para pudim - Para uso de sobremesa. Embalagem de 1
kg com rendimento de 68 porções de 80 g, nos sabores
diversos (baunilha, chocolate, caramelo e morango).
Ingredientes: açúcar, amido de milho (Bacillus thuringiensis
e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium
tumefaciens e/ou Zea mays), sal, edulcorantes ciclamato de
sódio, acessulfame de potássio, sacarina sódica e
aspartame, espessante carragena, aromatizante e corantes
artificiais). Não conter glúten. Informação nutricional com
base em porção de 11 g (1 colher de sopa): valor energético
41 kcal; carboidratos 10 g dos quais 5,8 g de açúcares;
sódio 23 mg. Deve constar na embalagem data de
fabricação, prazo de validade de no mínimo 12 meses a
partir da data de entrega, lote do produto. A embalagem
deve estar lacrada e não amassada. Marcas de referência:
Dr. OETKER, APTI, ROYAL. Entrega conforme solicitação/
cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 40,00  apti 0,0000 11,24    449,60   

Total do Participante --------> 7.955,60   
_________________________

Total Geral ----------------------> 121.473,01   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

LUZIA BOGLER

ANDREIA REGINA HEIMBURG BONFANTI

MARISTELA SCHMAEDECKE

São Miguel da Boa Vista,  27  de  Novembro  de  2018
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