MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/ 2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão nº 02/2016 - SRP
Processo nº 23292.000018/2016-44
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº 02/2016, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, cujo
objeto é a aquisição INSUMOS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I
desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 29/04/2016 à 28/04/2017.
Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
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beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.
CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
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até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.
Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I – Pela Administração, quando:
a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.
II- Pelas detentoras, quando:
a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2016 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 29 de Abril de 2016.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC
Publicação autorizada pelo documento 23292.007253/2016-47
OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão Nº 2 /2016 – SRP
Processo nº 23292.000018/2016-44
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.
O prazo máximo de entrega é de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas.
EMPRESA (1)

AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ENDEREÇO

JOSEMAR JOSE SCHMITT S/N LOTEAMENTO FORQUILHAS. Bairro Forquilhas, São José / SC
CEP: 88107-460

CNPJ

20.603.864/0001-05

TELEFONE/FAX

48 8463-9666

REPRESENTANTE LEGAL

Anderson Alexandre Bruch

CPF REPRESENTANTE

035.957.669-97

Email

aaab.alimentos@gmail.com

ITE

UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO

M
13

quilograma

72.0

Bacon. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

16,00

1.152,00

1,89

30,24

2,59

46,62

de raça de corte entremeada de carne e e gordura devidamente
preparada em salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de
sódio), antioxidante (eritorbato de sódio). Processo de defumação
suave. Produzido e embalado em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.
Marca: DALIA
Fabricante: DALIA
15

EMBALAGEM

16.0

Bicarbonato de Amônia ou Sal-amoníaco. Cloreto de amônio, um
sólido incolor ou branco, com a fórmula química NH4Cl. É muito
solúvel em água e ligeiramente solúvel em etanol, mas insolúvel em
éter. Composto próprio para indústria de alimentos na confecção de
biscoitos e bolos. Devidamente rotulado e seguindo as exigências
descritas pela legislação. Embalagem com aproximadamente 100 g
do produto.
Marca: ARCOR
Fabricante: ARCOR

16

EMBALAGEM

18.0

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária
em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento de materiais
estranhos e sujidades. Usado no cozimento de verduras para
restaurar sua cor natural e no lugar de fermento em pó como na
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preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos.
Embalagem em polietileno resistente, transparente no centro para
poder visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter
80 g de peso líquido do produto, informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote e peso. O produto deve estar
em perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer
alteração de aroma, coloração e características sensoriais.
Marca: ARCOR
Fabricante: ARCOR
19

quilograma

24.0

Camarão 7 barbas, tamanho médio, limpo, fresco. Crustáceo in

33,63

807,12

15,36

645,12

54,06

216,24

6,03

168,84

natura, espécie: camarão, tipo: 7 barbas. Tamanho: médio.
Apresentação: descascado (sem a carapaça, rabo ou cabeça),
íntegro (sem furos ou rasgos), de coloração cinza bem claro,
translúcido e brilhante. Sem odor de amoníaco. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Marca: PIONEIRA
Fabricante: PIONEIRA
64

EMBALAGEM

42.0

Fettuccine tipo grano duro número 5. Macarrão tipo fetuccine, de
grano duro (com farinha de grano duro), tamanho número 5.
Embalagem com 500 g do produto, de papelão resistente, íntegra,
sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente e
transparente que permita a visualização do produto, contendo
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade,
número do lote e peso. Marca de referência de qualidade: Barilla.
Marca: BARILLA
Fabricante: BARILLA

71

BALDE

4.0

Geleia de brilho. Geleia sem sabor, pronta para aplicação em tortas,
tarteletes, bolos e pães. Produz uma superfície lisa, com alto brilho e
transparência cristalina que ajuda a conservar as frutas por mais
tempo, proporcionando um acabamento fino e um toque especial à
decoração dos produtos. Consistência de pasta com coloração
levemente amarelada. Aceita combinação de aromas e corantes.
Embalagem: balde de plástico com tampa e lacre contendo de 4 a 5
kg do produto. Armazenamento: conservar em local seco e limpo,
após aberto conservar sob refrigeração. Validade: de 6 a 8 meses
sob as condições de armazenamento e temperatura
recomendadas, a partir da data de fabricação. Ingredientes: xarope
de glicose de milho, água, açúcar, espessante (pectina cítrica),
ácido cítrico e conservantes.
Marca: ARCOR
Fabricante: ARCOR

110

EMBALAGEM

28.0

Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com
farinha de grano duro). Embalagem com 500 g do produto, de
papelão resistente, íntegra, sem sinais de violação, com um local
em polipropileno resistente e transparente que permita a
visualização do produto, contendo informações nutricionais, data de
fabricação, data de validade, número do lote e peso. Marca de
referência de qualidade: Barilla.
Marca: BARILLA
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Fabricante: BARILLA
115

EMBALAGEM

50.0

Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado

11,52

576,00

42,00

1.008,00

81,69

490,14

66,09

396,54

estágio de maturação, fervidos e dessecados. Forma: globular.
Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície: rugosa. Cor: preta. Cheiro:
pungente. Sabor: picante. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos,
bolores ou contaminantes. Embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da Agricultura, contendo aproximadamente
45 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Marca: SAMPER
Fabricante: SAMPER
124

quilograma

24.0

Queijo branco do tipo coalho. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima
de 30 dias a contar da data de entrega.
Marca: QUATA
Fabricante: QUATA

125

quilograma

6.0

Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado,
resistente ou em embalagem individual, com rótulo impresso. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima
de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
Validade de até 180 dias. Marcas de referência de qualidade:
Polenguinho e Campo lindo.
Marca: POLENGUINHO
Fabricante: POLENGUINHO

126

quilograma

6.0

Queijo camembert. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não
violado, resistente ou embalagem individual, com rótulo impresso. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima
de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
Marca de referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.
Marca: SERRABELLA
Fabricante: SERRABELLA

Total

R$ 5.536,86

EMPRESA (2)

HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME

ENDEREÇO

PEDRO ANDRE HERMES 517. Bairro Nossa Senhora do Rosario, São José / SC CEP: 88110-660

CNPJ

76.864.677/0001-30

TELEFONE/FAX

48 3246-0328 8422-0302
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REPRESENTANTE LEGAL

Andre Correa Rodrigues

CPF REPRESENTANTE

057.611.769-20

Email

mercadoandre@yahoo.com.br

ITE

UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO

M
3

PACOTE

150.0 Açúcar impalpável, composto por açúcar refinado finamente

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

7,73

1.159,50

6,49

194,70

8,29

596,88

13,99

363,74

moído e amido de milho. Empregado na decoração de bolos,
doces, sonhos, croissants e outros produtos de confeitaria fina. O
amido encontrado no açúcar impalpável permite que o açúcar se
mantenha seco quando pulverizado sobre os doces, de forma a
impedir a absorção do açúcar pela gordura proveniente dos
doces, mantendo inalterado o seu visual. Apropriado para a
montagem de glacês, cremes, pasta americana ou outros tipos
de coberturas finas para bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1kg do produto. Validade de 18
meses após a data de fabricação. O produto deve ser branco,
livre de impurezas e sujidades.
Marca: UNIÃO
Fabricante: UNIÃO
5

EMBALAGEM

30.0

Alcaparras. Alcaparras miúdas, em conserva, acondicionados em
embalagem de vidro ou folha de flandres, limpa, resistente,
vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem e não
amassada. A embalagem deve conter aproximadamente 100 g de
peso líquido drenado do produto. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: DOM FIORELO
Fabricante: DOM FIORELO

7

EMBALAGEM

72.0

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser
acondicionada em embalagem original de fábrica, isenta de
fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos.
A embalagem deve apresentar externamente dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do
registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem
deve conter aproximadamente 250 g do produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

8

EMBALAGEM

26.0

Arroz arbório. Arroz típico da cozinha italiana, utilizado para o
preparo de risotos. Esse arroz tem grão arredondado e longo.
Mesmo após o cozimento, mantém o grão inteiro e forma uma
liga que torna sua consistência tenra e cremosa, sem perder a
característica al dente. Fornecido em embalagem plástica
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resistente e íntegra, contendo 1 kg do produto.
Marca: URBANO
Fabricante: URBANO
10

PACOTE

20.0

Arroz japonês. Arroz próprio da culinária japonesa, tipo 1, tipo

9,99

199,80

1,88

97,76

7,79

93,48

3,35

207,70

13,85

1.108,00

1,82

145,60

novo Shin Mai (com tempo de vida de no máximo 4 meses), tipo
E.E. A.A. 406, classe longo, subgrupo polido. Embalado em pacote
de plástico resistente e transparente, e sem sujidades ou corpos
estranhos. O pacote deve ter conter 1 kg do produto. Marca de
referencia de qualidade: Yanagi.
Marca: TIO JOAO
Fabricante: TIO JOAO
11

PACOTE

52.0

Arroz parboilizado. Produto industrializado, com grão longo e fino,
os grãos apresentam uma coloração amarelada, em decorrência
do tratamento hidrotérmico. Fornecido em embalagem plástica
resistente e transparente, sem sujidades ou corpos estranhos. O
pacote deve conter 01 kg do produto.
Marca: DELLARROZ
Fabricante: DELLARROZ

12

EMBALAGEM

12.0

Azeitona preta sem caroço em conserva. Azeitona preta, graúda,
sem caroço, acondicionada em embalagem limpa, resistente e
atóxica. A embalagem deve conter aproximadamente 160 a 185 g
de peso líquido drenado do produto. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: DOM FIORELO
Fabricante: DOM FIORELO

14

PACOTE

62.0

Batata palha. Batata frita do tipo palha, fina e crocante, em
embalagem contendo aproximadamente 140 g do produto. A
embalagem deve ser de polietileno resistente, que permita a
visualização do produto. Apresentar data de fabricação e
validade, e informações nutricionais.
Marca: MACTOST
Fabricante: MACTOST

18

CAIXA

80.0

Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado
em embalagem interna de papel e externa de papelão firme,
íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade. A
embalagem deve conter aproximadamente 200 g do produto .
Marca de referência de qualidade: Garoto.
Marca: GAROTO
Fabricante: GAROTO

20

EMBALAGEM

80.0

Canela em pau ou canela em rama pequena. Canela proveniente
de cascas sãs, limpas e secas, em forma de semi tubos de
tamanho de 15 a 25 cm. Pura, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
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validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter 20 g de peso
líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
21

EMBALAGEM

95.0

Canela em pó. Canela em pó, proveniente de cascas sãs, limpas

0,92

87,40

3,28

32,80

19,30

193,00

2,93

93,76

12,01

840,70

e secas. Pura, livre de sujidades e contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter no mínimo 50 g de peso
líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
22

PACOTE

10.0

Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade
embalados em pacote com 500 g do produto. Marca de
referência de qualidade: Yoki.
Marca: YOKI
Fabricante: YOKI

23

EMBALAGEM

10.0

Cardamomo em pó embalagem com aproximadamente 20 a 25
g do produto. Cardamomo, planta cujo nome científico é Elettaria
cardamomum, em pó, para uso alimentício, de origem natural,
com odor característico, sem mofos e isentos de impurezas.
Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente,
vedado e limpo. Embalagem apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

27

EMBALAGEM

32.0

Catchup ou ketchup. Fornecido em embalagem com
aproximadamente 380 a 400 g. Catchup feito com tomates
selecionados, consistente e composto pelos seguintes
ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, cebola, goma
xantana, ácido cítrico, sorbato de potássio e aromatizantes. Não
deve conter glúten e não deve ter adição de polpa de maçã.
Embalado e entregue conforme legislação sanitária vigente.
Marcas de referência de qualidade: Hellmann's, Arisco e Heinz.
Marca: HELLMANN´S
Fabricante: HELLMANN´S

28

EMBALAGEM

70.0

Cerejas vermelhas em conserva. Cerejas acondicionadas em
embalagem de vidro, limpa, resistente, vedada hermeticamente,
atóxica, isenta de ferrugem, contendo aproximadamente 100g de
peso líquido drenado. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, quantidade do produto,
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prazo de validade de pelo menos 6 meses a cada recebimento,
informações nutricionais, número de registro.
Marca: SIMONS
Fabricante: SIMONS
29

BARRA

15.0

Chocolate ao leite diet em barra para cobertura. Cobertura de

32,06

480,90

20,39

1.060,28

23,51

987,42

5,62

404,64

17,18

412,32

chocolate ao leite diet em barra, sem açúcar, feito especialmente
para confeitaria. Cobertura de chocolate para dietas de ingestão
controlada de açúcares, contendo cacau, leite em pó integral,
soro de leite em pó, edulcorante natural maltitol, emuslificante
lecitina de soja e aromatizante. Fornecido em embalagem com
500 g do produto. Marca de referência de qualidade: Nestlé.
Marca: NESTLE
Fabricante: NESTLE
30

BARRA

52.0

Chocolate ao leite tipo cobertura. Chocolate ao leite tipo
cobertura, em barra, para derretimento e temperagem no preparo
de bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados.
Acondicionado em embalagem plástica em conformidade com a
legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter 01 kg do
produto.
Marca: HARALD
Fabricante: HARALD

31

BARRA

42.0

Chocolate branco tipo cobertura. Chocolate branco tipo
cobertura, em barra, para derretimento e temperagem no preparo
de bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados.
Acondicionado em embalagem plástica em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Ingredientes: açúcar, manteiga de
cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite
em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina
de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Pode conter
traços de amendoim, avelã, castanha de caju, ovo, soja e trigo. A
embalagem deve conter informações nutricionais e data de
validade do produto. A embalagem deve conter 01 kg do produto.
Marca: HARALD
Fabricante: HARALD

32

CAIXA

72.0

Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo
cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter
glúten. Embalagem interna de papel e externa de papelão firme,
íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade. A
embalagem deve conter aproximadamente 200 g do produto.
Marca: NESTLE
Fabricante: NESTLE

34

BARRA

24.0

Cobertura fracionada para derreter sabor chocolate meio amargo.
Cobertura para derreter tipo chocolate fracionado, sabor meio
amargo, em barra, para derretimento e preparo de bombons,
mousses, tortas e doces. Produto indicado para o preparo de
coberturas de pães de mel, alfajor, docinhos, bombons e
decoração de laterais de tortas, roscas e pães doces. Possui
cristalização rápida, excelente brilho e boa resistência depois de
aplicado. Acondicionado em embalagem em polietileno com 01
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kg do produto, informações nutricionais, data de fabricação e
validade do produto. Ingredientes: açúcar, gordura vegetal, cacau
em pó, massa de cacau, leite em pó desnatado, emulsificantes
lecitina de soja e éster de ácido ricinoléico interesterificado com
poliglicerol e aromatizantes. Não deve conter glúten. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de referência de qualidade: Nestlé.
Marca: NESTLE
Fabricante: NESTLE
35

EMBALAGEM

8.0

Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes.

4,23

33,84

9,78

205,38

1,31

851,50

3,71

278,25

Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo 60 g de peso líquido
do produto. A embalagem deve apresentar externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do
registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
37

EMBALAGEM

21.0

Cravo da índia em pó: Embalagem de no mínimo 30g. Cravo da
india em pó, puro, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto. Entrega em São Miguel do
Oeste.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

38

CAIXA

650.0 Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite,
pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de peso
líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
Marca: ITALAC
Fabricante: ITALAC

39

LATA

75.0

Creme de leite em embalagem de 300 g. Creme de leite,
pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado latas de
folha de flandres, não amassada, contendo 300 g de peso líquido
do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima a contar
da data de entrega: 6 meses.
Marca: ITALAC
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Fabricante: ITALAC
40

Pote

120.0 Creme de leite fresco ou nata. Creme de leite fresco, pasteurizado,

4,09

490,80

2,30

184,00

5,90

88,50

7,31

913,75

4,86

48,60

sabor suave, consistência firme, embalado em potes de
polietileno com aproximadamente 300 g de peso líquido, atóxico,
limpo, não violado,com tampa resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA. Validade de até 35 dias.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES
41

CAIXA

80.0

Creme de leite light. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave e
consistência firme. Acondicionado em embalagem longa vida
com aproximadamente 200 g do produto, atóxica, limpa, não
violado, resistente. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade de
até 180 dias a partir da entrega.
Marca: FRIMESA
Fabricante: FRIMESA

42

EMBALAGEM

15.0

Curry em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

43

Pote

125.0 Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico
limpo, não amassado, não estufado, com lacre em alumínio e
tampa em polietileno, resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. Deve conter
aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas da NTA 56 do Decreto Estadual número
12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de referência de qualidade: Tirol.
Marca: TIROL
Fabricante: TIROL

45

EMBALAGEM

10.0

Erva-doce seca. Erva-doce, constituída de frutos maduros inteiros
limpos e secos. Pura, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
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validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo 40 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
46

EMBALAGEM

10.0

Ervas finas secas. Selecionado de ervas finas, secas, composto

7,20

72,00

14,16

141,60

7,61

547,92

3,59

68,21

6,33

253,20

por uma mistura de alecrim, sálvia, tomilho e manjerona. Puras
livres de sujidades e contaminantes. As ervas devem apresentar
sabor e aroma característico, sem presença de umidade. Sem a
presença de sujidades e contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter aproximadamente 10 g de
peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
47

EMBALAGEM

10.0

Ervas secas de provence. Selecionado de ervas de provence
composto por manjericão, alecrim, salva, manjerona, louro,
segurelha e tomilho. Deve ser embalado em embalagens
contendo 10 g de peso líquido do produto. Produzido, embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

48

EMBALAGEM

72.0

Espaguete tipo grano duro número 5. Macarrão tipo espaguete,
de grano duro (com farinha de grano duro), tamanho número 5.
Embalagem com 500 g do produto, de papelão resistente, íntegra,
sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente
e transparente que permita a visualização do produto, contendo
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade,
número do lote e peso. Marca de referência de qualidade: Barilla.
Marca: BARILLA
Fabricante: BARILLA

49

FRASCO

19.0

Essência. Essência líquida, límpida, clara, homogênea.
Acondicionada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro
com 30 ml do produto. A rotulagem do rasco deve estar em
perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e data de validade com
no mínimo de 6 meses. De acordo com a informação na
autorização de fornecimento, deve ser fornecida nos sabores:
cereja, coco, laranja, limão, menta, pistache, rum Jamaica e
amêndoa amarga.
Marca: REGINA
Fabricante: REGINA

50

FRASCO

40.0

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar
escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e
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apresentar identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O
frasco deve conter 30 ml do produto.
Marca: REGINA
Fabricante: REGINA
51

FRASCO

10.0

Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida,

2,52

25,20

2,52

362,88

7,84

156,80

18,37

183,70

25,12

251,20

clara E homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e
apresentar identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote e data de validade. O produto deve ter validade de
no mínimo de 6 meses na entrega. O frasco deve conter 30 ml do
produto.
Marca: REGINA
Fabricante: REGINA
52

EMBALAGEM

144.0 Extrato de tomate. Extrato resultante de concentração da polpa de
tomates maduros. Pele e sementes retiradas por processo
tecnológico adequado. BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações, indicando processamento não defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor
próprios. Acondicionados em embalagem de vidro ou folha de
flandres limpa, resistente, atóxica, não amassada, não estufada,
contendo entre 340 g de peso líquido do produto. Embalagem
apresentando externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto e informações nutricionais.
Prazo de validade de pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
Marca: BONARE
Fabricante: BONARE

53

EMBALAGEM

20.0

Farinha de arroz integral tostada. Farinha de arroz integral, fonte
de fibras e ferro. Grau alimentício. Embalagem de 500 g.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

55

EMBALAGEM

10.0

Farinha de grão-de-bico. Farinha de cor amarela e textura bem
fina, tem aroma terroso e sabor amendoado e forte. Não contém
glúten. Produto de grau alimentício. Embalagem com 500 g do
produto.
Marca: KANTY
Fabricante: KANTY

57

EMBALAGEM

10.0

Farinha de quinoa. Chenopodiun quinoa, obtida da moagem dos
grãos inteiros da quinoa, mantém a estrutura do farelo, onde
estão as fibras alimentares, fonte de vitaminas e sais minerais do
grão. Possui coloração marrom clara, com aspecto e odor
característico. Embalagem plástica, revestida de papelão
resistente, íntegra, sem furos ou características distintas A
embalagem deve conter aproximadamente 250 a 350 g do
produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL
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61

EMBALAGEM

92.0

Fermento biológico fresco. Pasta de consistência firme, de cor

3,96

364,32

1,06

2.247,20

2,42

193,60

40,52

13.371,60

6,17

197,44

7,19

373,88

bege claro, homogênea, sem manchas ou pontos escuros.
Células de levedura Sacharomyces cereviseae. Acondicionado
em embalagem impermeável compacta com aproximadamente
60 g do produto. Deve ter alto poder fermentativo, uniforme e de
forte ação. Deve ser mantido sob refrigeração.
Marca: FLEISCHMANN
Fabricante: FLEISCHMANN
62

UNIDADE

2120. Fermento biológico seco instantâneo. Fornecido em embalagem
0

impermeável e compacta com 10 g do produto. Pequenos
bastonetes de cor bege claro, homogêneos. Células de leveduras
Sacharomyces cereviseae e monoestereato de sorbitana (agente
de reidratação). Produto com alto poder fermentativo,
uniformidade e forte ação. Não necessita ser dissolvido e não
necessita de refrigeração.
Marca: FLEISCHMANN
Fabricante: FLEISCHMANN

63

EMBALAGEM

80.0

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para
bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido
de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
Marca: FLEISCHMANN
Fabricante: FLEISCHMANN

69

quilograma

330.0 Filé mignon. Corte de novilho limpo, também conhecido como filé,
pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou
tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

70

EMBALAGEM

32.0

Frutas cristalizadas. Formado por mistura de mamão, laranja, figo
e abacaxi no caso de misturas de frutas, em que não haja
predominância significativa de nenhuma delas (em peso).
Acondicionadas em sacos de polietileno, integro, atóxico,
resistentes, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de
peso líquido do produto. As frutas devem apresentar sabor e
aroma característico, sem presença de umidade. Sem a presença
de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

72

EMBALAGEM

52.0

Gergelim branco em semente. Produto limpo, íntegro, da melhor
qualidade, sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os
dados de identificação, procedência, quantidade do produto,
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prazo de fabricação, prazo de validade além das informações
nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 200
g do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL
73

EMBALAGEM

37.0

Gergelim preto em sementes. Produto limpo, íntegro, da melhor

6,87

254,19

7,90

79,00

7,04

112,64

9,27

695,25

2,35

2.350,00

qualidade e sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os
dados de identificação, procedência, quantidade do produto,
prazo de fabricação, prazo de validade além das informações
nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 100
g do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL
74

EMBALAGEM

10.0

Gérmen de trigo. Complemento alimentar onde está concentrada
a maior parte dos nutrientes do grão de trigo. Apresenta
coloração marrom, em forma de pequenas fibras. Acondicionado
em embalagem de plástico resistente, que permita visualizar o
produto, íntegra, sem sinais de violação, apresentando
marcações. A embalagem deve conter 500 g do produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

78

EMBALAGEM

16.0

Iogurte de ameixa. Iogurte, com adição de polpa de ameixa,
obtido de leite pasteurizado, com consistência cremosa ou firme,
acondicionado em embalagem de filme de polietileno impresso,
com validade de no máximo 45 dias. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. A embalagem
deve conter 01 litro do produto.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES

79

LATA

75.0

Leite em pó integral. Leite em pó integral, instantâneo, com no
mínimo 26% de gorduras (lipídios), contendo pirofosfato férrico e
emulsificante lecitina de soja, acondicionados em embalagem de
folha de flandres ou alumínio limpa, resistente, atóxica, isenta de
ferrugem, não amassada, contendo 400 g de peso líquido.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto. Marca de referência de
qualidade: Ninho Nestlé.
Marca: NESTLE
Fabricante: NESTLE

80

CAIXA

1000. Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de
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0

3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada,
validade até 04 meses. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção. A embalagem deverá conter 01 litro do produto.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

81

CAIXA

48.0

Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca,

2,35

112,80

5,18

217,56

2,41

120,50

2,39

40,63

2,18

1.220,80

sem adulterações, semidesnatado, com teor reduzido de lactose,
com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, de
01 litro, validade até 04 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU
82

EMBALAGEM

42.0

Linguini tipo grano duro. Macarrão tipo linguini, de grano duro
(com farinha de grano duro). Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem
com 500 g do produto. Marcas de referência de qualidade: Barilla
ou Paganini.
Marca: BARILLA
Fabricante: BARILLA

83

EMBALAGEM

50.0

Louro desidratado. Louro constituído de folhas sãs, limpas e
secas. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter aproximadamente 5 g de
peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

85

EMBALAGEM

17.0

Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com
ovos tipo cabelo de anjo ou capellini. Produto embalado em
polietileno resistente, que permita visualizar o produto. A
embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem deve
constar data de fabricação e validade do produto, informações
nutricionais, modo de preparo e tempo de cozimento. Marca de
referência de qualidade: Barilla.
Marca: VICCARI
Fabricante: VICCARI

89

EMBALAGEM

560.0 Melhorador para farinhas panificáveis. Condicionador de farinha
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para panificação, para corrigir farinhas deficientes e aumentar a
resistência da massa. Pó de cor branco, levemente bege
acinzentado, composto basicamente por amido de milho e/ou
mandioca e/ou trigo e carbonato de cálcio, contendo
estabilizantes e ácidos. Fornecido em embalagem com 10 g do
produto.
Marca: FLEISCHMANN
Fabricante: FLEISCHMANN
91

EMBALAGEM

10.0

Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de

19,25

192,50

9,43

132,02

11,65

209,70

2,34

163,80

2,04

16,32

pimenta calabresa, pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa
e da jamaica. Embalagem com 40 g de peso líquido do produto e
moedor. Marca de referência de qualidade: Chelli.
Marca: CHELLI
Fabricante: CHELLI
92

EMBALAGEM

14.0

Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com
150 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da fermentação
de soja com a ou outro cereal ou amiláceo, de sabor salgado,
com um característico e agradável aroma de extratos de carne,
usado como flavorizante ou componente nutritivo em muitos
países orientas. Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação ou vazamento. Na
embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
Marca: KENKO
Fabricante: KENKO

93

EMBALAGEM

18.0

Molho de soja salgado ou shoyo salgado. Fornecido em
embalagem 500 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor salgado, com um característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como flavorizante ou componente
nutritivo em muitos países orientas. Embalagem de polietileno
resistente, transparente, sem sinais de violação ou vazamento. Na
embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
Marca de referência de qualidade: Sakura.
Marca: KENKO
Fabricante: KENKO

94

EMBALAGEM

70.0

Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito
com tomates selecionados, embalado em sachê de 340 g de
peso líquido do produto. A embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade e peso. Marca de
referência de qualidade: Arisco.
Marca: ARISCO
Fabricante: ARISCO

95

EMBALAGEM

8.0

Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento
preparado com água, vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante
caramelo e fécula de mandioca. Não contém glúten. Embalagem
de polietileno transparente e resistente, em perfeito estado, sem
amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem
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deve conter informações nutricionais, data de fabricação e
validade, número do lote, e peso completo do produto. Fornecido
em embalagem com 150 ml do produto.
Marca: KENKO
Fabricante: KENKO
97

Pote

15.0

Mostarda amarela ancienne, com grãos tipo antiga. Mostarda

15,92

238,80

4,47

232,44

4,09

49,08

2,60

130,00

10,65

53,25

cremosa processada a partir de sementes selecionadas,
devidamente industrializada por processo certificado pelo SIF tipo
antiga (Ancienne), com sementes inteiras em sua composição,
embalada em vidro hermeticamente fechado, com rótulo
contendo data de fabricação e lote e validade. A embalagem
deve conter aproximadamente 210 g. Marca de referência de
qualidade: Maille.
Marca: MAILLE
Fabricante: MAILLE
98

EMBALAGEM

52.0

Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada
consistente com os seguintes ingredientes: água, vinagre,
mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, canela, glicose, pimentado-reino, noz-moscada e conservador benzoato de sódio. Não
contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do
produto.
Marca: CHAVES
Fabricante: CHAVES

99

EMBALAGEM

12.0

Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água,
semente de mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do
reino, noz-moscada e conservador INS 211. Embalada em
bisnaga de polietileno resistente, opaco, com rótulo contendo
informações nutricionais, data de fabricação e validade e número
do lote. A embalagem deve ter aproximadamente 200 g do
produto.
Marca: DAJUDA
Fabricante: DAJUDA

100

EMBALAGEM

50.0

Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout,
inteiras, secas, desprovidas de seu envoltório. Pode ser recoberta
por uma película de cal ou de carbonato de cálcio mas o peso
desta camada não deve exceder a 1% de cálcio, calculado em
CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície
ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro. Cheiro: forte,
aromático. Sabor: picante, fracamente amargo. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo aproximadamente 8 g de peso líquido. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. A embalagem deve conter 08 g do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

101

EMBALAGEM

5.0

Óleo de gergelim torrado. Embalado em garrafas de vidro,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
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consumo, contendo 100 ml do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade e informações
nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de
recebimento.
Marca: KENKO
Fabricante: KENKO
103

EMBALAGEM

10.0

Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de

5,48

54,80

5,46

54,60

15,49

542,15

3,96

39,60

pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos,
bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno,
integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo aproximadamente 50 g de peso líquido do produto.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Marca: KITANO
Fabricante: KITANO
104

EMBALAGEM

10.0

Páprica picante em pó. Condimento em pó produzido a partir de
pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos,
bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno,
integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo aproximadamente 50 g de peso líquido do produto.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Marca: KITANO
Fabricante: KITANO

113

EMBALAGEM

35.0

Pimenta branca em grãos. Fruto da Piper nigrum L., colhido antes
da maturação, em estágio adequado para processo de
dessecação e remoção do pericarpo (casca). Forma: globular.
Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície: lisa. Cor: branco acinzentada.
Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de sujidades,
parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter no mínimo de 45 g de peso
líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM

114

EMBALAGEM

10.0

Pimenta calabresa. Pimenta do tipo calabresa em escamas.
Embalagem contendo aproximadamente 15 g de peso líquido do
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produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com
a legislação sanitária vigente.
Marca: TENTEM
Fabricante: TENTEM
116

EMBALAGEM

12.0

Pimenta jalapeño. Pimenta mexicana em conserva. Produzida,

14,58

174,96

11,03

110,30

14,02

70,10

7,63

91,56

embalada e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Embalagem com aproximadamente 113 a 220 g.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Marca: KUHNE
Fabricante: KUHNE
117

EMBALAGEM

10.0

Pimenta jamaica inteira. Fruto da Pimenta officinalis, Berg,
dessecada. Forma: globular. Superfície: áspera e rugosa. Cor:
castanho escura avermelhada. Cheiro: picante. Sabor: picante.
Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou
contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do
registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 15 g de peso líquido do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca: MARGÃO
Fabricante: MARGÃO

118

EMBALAGEM

5.0

Pimenta síria. Pimenta síria, mistura de especiarias como pimenta
da jamaica, pimenta do reino preta, canela, cravo e noz-moscada.
Sabor característico, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores
ou contaminantes. Acondicionado em embalagem padrão,
integra, atóxica, resistente, 50 g de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto. Marca de referência de qualidade: Master
foods.
Marca: KISABOR
Fabricante: KISABOR

120

FRASCO

12.0

Pó para decoração 4g. Pó utilizado como revestimento em
confeitos, docinhos, bolos, pasta americana e para decoração em
preparações de panificação e confeitaria em geral. Nunca deve
ser agregado ou misturado diretamente na preparação. É
aplicado com pincel fino ou aerógrafo na superfície para realçar
detalhes e finas decorações. Acondicionado em frasco de
material plástico rígido com tampa vedante de plástico.
Armazenamento: manter em local seco e arejado ao abrigo da
luz. Deverá ser fornecido nas cores: nacarado, perolado, dourado
ou prateado. Essa cor será definir na autorização de fornecimento.
Marca de referência de qualidade: Mix e Mago.
Marca: MAGO
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Fabricante: MAGO
121

EMBALAGEM

80.0

Preparado para chantili. Preparado para chantili para uso em

11,87

949,60

14,31

1.073,25

128,27

513,08

20,75

581,00

8,54

170,80

garrafa do tipo sifão. Acondicionado em embalagem longa vida
com 01 litro do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade
mínima de 60 dias a partir da data da entrega.
Marca: FLEISCHMANN
Fabricante: FLEISCHMANN
122

quilograma

75.0

Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de
gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de qualidade:
Perdigão ou Sadia.
Marca: VENEZA
Fabricante: VENEZA

123

quilograma

4.0

Presunto tipo parma fatiado. Pernil suíno tipo parma cru sem
osso. Segue as tradições de preparo italiano, país de origem do
presunto cru. Passa por um processo de cura de
aproximadamente 12 meses, período no qual o produto adquire o
sabor, aroma e texturas característicos. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação vigente.
Marca: SADIA
Fabricante: SADIA

127

quilograma

28.0

Queijo colonial, maturado, sabor forte, mediante picante, textura
semi-dura, obtido a partir do leite pasteurizado, em peça de
aproximadamente 1 quilos, embalado com filme plástico com
barreira termo-encolhível atóxico, limpo, não violado, resistente,
no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita
aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima
de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
Marca: BECKER
Fabricante: BECKER

128

Pote

20.0

Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa
e grumosa, de cor branca, sabor ligeiramente ácido e salgado,
embalado em potes plásticos com aproximadamente 250 g,
atóxico, limpo, não violado, resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima
de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
Marca: TIROLEZ
Fabricante: TIROLEZ
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129

UNIDADE

320.0 Queijo cremoso tipo cream cheese, obtido de leite pasteurizado,

6,35

2.032,00

39,89

797,80

54,46

435,68

22,03

616,84

de sabor suave, fresco, com textura espalhável, em embalagens
contendo 150 g do produto. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.
Marca: POLENGUINHO
Fabricante: POLENGUINHO
131

quilograma

20.0

Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado,
com veios azuis esverdeados devido a ação do fungo Penicilium
roqueforti, com ponto ideal de maturidade, com textura cremosa,
levemente quebradiça, embalado em filme plástico, atóxico,
limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo
parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima
de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
Marca: TIROLEZ
Fabricante: TIROLEZ

132

quilograma

8.0

Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com
coloração laranja, com cera externa, apresentando sabor
característico. Embalagem atóxica, limpa, não violada, resistente,
com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante.
Marca: SANTA CLARA
Fabricante: SANTA CLARA

135

quilograma

28.0

Queijo minas frescal, com faces planas, bordas retas, crosta lisa,
fina e amarelada, consistência macia, cor interna branco creme,
sabor levemente ácido ao suave, obtido de leite pasteurizado,
embalado individualmente, em plástico transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente ou material compatível, própria para
uso alimentar, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo com rótulo impresso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
mínima de 10 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.
Marca: BECKER
Fabricante: BECKER
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quilograma

32.0

Queijo minas meia cura ou minas padrão, em peça, obtido de

32,09

1.026,88

17,33

2.079,60

22,62

2.940,60

18,74

618,42

leite pasteurizado, sem maturação, embalado individualmente,
em plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente
ou material compatível, própria para uso alimentar, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo , com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante.
Marca: BECKER
Fabricante: BECKER
137

quilograma

120.0 Queijo mussarela, de massa filada, elástica, sabor suave, cor
levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado, em
peça, embalado com filme plástico com barreira termo-encolhível
atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado
vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES

139

quilograma

130.0 Queijo parmesão, maturado, obtido de leite pasteurizado, massa
dura, embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado,
resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a
perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES

140

quilograma

33.0

Queijo prato, maturado, crosta lisa, fina, com textura fechada, cor
amarelo-palha, sabor suave, consistência macia, obtido a partir
do leite pasteurizado, em peça, embalado com filme plástico com
barreira termo-encolhível atóxico, limpo, não violado, resistente,
no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita
aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo , com rótulo impresso. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
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no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES
141

quilograma

52.0

Queijo provolone, defumado, obtido de leite pasteurizado, massa

44,73

2.325,96

22,00

220,00

4,11

164,40

18,31

1.464,80

filada, semi-dura, com coloração creme em seu interior, formato
cilíndrico alongado, apresentando sabor acentuado, consistência
firme, casca dura e fina, de cor amarela dourada e brilhante.
Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado,
resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a
perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES
144

EMBALAGEM

10.0

Quinoa em grão. Grau alimentício. Embalagem com 250 g do
produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

146

EMBALAGEM

40.0

Requeijão cremoso light. Requeijão cremoso light, produzido com
leite pasteurizado, sabor forte, levemente salgado, consistência
firme, espalhável. Embalagem: copo de vidro ou plástico, com 200
g do produto, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Validade de no máximo 55 dias.
Marca: TIROL
Fabricante: TIROL

147

quilograma

80.0

Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca,
massa branca, consistência macia e quebradiça, sabor suave e
cremoso, com textura leve, baixo teor de gordura, sem passar por
processo de defumação, sem ingredientes adicionais. Embalado
com filme plástico com barreira termo-encolhível atóxico, limpo,
não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial,
permitindo a perfeita aderência do continente ao conteúdo que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
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inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante. Validade de no máximo 45 dias.
Marca: HOLANDES
Fabricante: HOLANDES
148

PACOTE

35.0

Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em

6,19

216,65

23,84

381,44

4,77

2.957,40

4,82

96,40

3,76

225,60

embalagem de polietileno resistente, que permita a visualização
do produto. Pacote contendo 500 g do produto. O produto só
poderá ser adquirido se comprovada a inspeção no SIF/DIPOA. A
embalagem deve apresentar informações sobre data de
fabricação e validade do produto e informações nutricionais.
Marca: SEARA
Fabricante: SEARA
149

GARRAFA

16.0

Saquê Kirin. Bebida fermentada de arroz tipo Kirin. Garrafa
contendo 740 ml do produto. Marca de referência de qualidade:
Azuma Kirim.
Marca: AZUMA
Fabricante: AZUMA

151

TABLETE

620.0 Tablete de chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo em
tablete para derretimento e temperagem no preparo de bombons,
mousses, pavês, tortas e doces gelados. Embalagem em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem
deve conter aproximadamente 150 g. Marcas de referência de
qualidade: Nestlé, Lacta e Garoto.
Marca: LACTA
Fabricante: LACTA

156

UNIDADE

20.0

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva
passa branca, sem semente, aplicação: alimentar, safra: 2007.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura.
Fornecida em embalagem com 200 g de peso líquido do produto.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

157

UNIDADE

60.0

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa
pretas, sem semente, aplicação: alimentar, safra: 2007.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura.
Fornecida em embalagem com 200 g de peso líquido do produto.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

Total

R$ 60.313,30
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VALOR TOTAL DA ATA

R$ 65.850,16
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