
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 
 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 – PROCESSO Nº 2281/2019 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO I. 
 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a 
licitação em epígrafe à empresa abaixo:  

 
EMPRESA: LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EPP, CNPJ 21.026.898/0001-47 

 

LOTE 01   

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 

ESTIMADO (12 MESES) 

1.1 777 PCTES 

AÇÚCAR CRISTAL: Obtido da cana de açúcar, refinado. Aspecto, 
cor, cheiro próprio e sabor doce. O açúcar refinado deve ser 
fabricado de açúcar isento de fermentações, de matéria terrosa, 
de parasitos e detritos animais ou vegetais. Teor de sacarose 
mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p. 
Acondicionados em plástico atóxico. Embalagem Primária: Plástica 
atóxica de 05 quilos. Embalagem Secundária: Fardos lacrados com 
30 quilos. Validade mínima: 12 meses a partir da data de 
fabricação – Marca Guarani 

 R$                10,40  R$ 8.080,80 

1.2 3750 PCTES 
ARROZ PARBOILIZADO: Tipo 1, longo, fino, constituído de 90% de 
grãos inteiros, com teor de umidade de no máximo 15%. Isento de 
grãos amarelos, sujidades e materiais estranhos. Embalagem 

 R$                15,21  R$ 57.037,50 
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Primária: Deverá ser de plástico resistente, transparente, atóxica, 
limpa e não violada, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo; deverá conter os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem 
Secundária: Deverão ser entregues fardos lacrados, com 6 pacotes 
de 5 quilos cada, embalados em sacos plásticos. Validade mínima: 
06 meses a partir da data de fabricação – Marca GRÃO DE CAMPO 

1.3 1290 UNIDADE 

EXTRATO DE TOMATE: Produto resultante da concentração da 
polpa de tomates maduros e sãos do tomateiro (Solanum 
Licopersicum), sem peles e sem sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, sem adição de amido, 
concentrado, grau brix de 18%, máximo de 1% de carboidratos. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. Informações nutricionais na 
porção de 30g: carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 0,9g; 
gorduras totais: 0 gramas; fibra alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: 
máximo de 130mg. Características Gerais: será tolerada a adição 
de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Características organolépticas: Aspecto: massa mole, Cor: 
vermelha, cheiro e sabor: próprios. Características Físico-químicas: 
Extrato de tomate simples concentrado: substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. Embalagem primária: Tetrapak 
ou Bag, contendo de 1.000 a 2.000 gramas, contendo nome e 
endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçado 
contendo nome e endereço do fabricante, número do lote, marca 
do produto, data de validade. Não poderá apresentar ferrugem, 
amassadura, ou abaulamento. Validade mínima: 12 meses a partir 
da data de fabricação. – Marca LICY 

 R$                5,60  R$ 7.224,00 
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1.4 207 QUILOS 

MILHO PARA PIPOCA: Grãos provenientes da espécie Zea mays L., 
com capacidade de estourar, transformando-se em pipoca, quando 
submetido à temperatura. Constituída de milho pipoca que 
contenha no mínimo 95% (noventa e cinco por cento), em peso, de 
grãos amarelos, amarelo pálido ou amarelo alaranjado. De 
primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades 
e outras misturas de espécies. Embalagem primária: Contendo 500 
gramas, em sacos plásticos atóxicos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. Embalagem secundária: Acondicionados 
em fardos lacrados de até 10 quilos. Validade: 12 meses – Marca 
CAMPO BELO 

 R$                   4,69  R$ 970,83 

1.5 5058 UNIDADE 

ÓLEO DE SOJA: De soja; obtido da mistura de óleos de espécie 
vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas. Embalagem 
Primária: Pet com 900 ml. Embalagem Secundária: Caixas de 
papelão resistentes, contendo 20 unidades. Validade: 12 meses. – 
Marca SOYA 

 R$                   4,65  R$ 23.519,70 

1.6 2347 QUILOS 

SAL IODADO REFINADO: Refinado, iodado, constituídos de cristais 
de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Embalagem: 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente 
e vedado, hermeticamente e limpo, contendo 1 quilo de peso 
líquido. Embalagem secundária: fardos de até 30 quilos. Validade: 
12 meses. – Marca NORSAL 

 R$                   1,20  R$ 2.816,40 

1.7 540 UNIDADE 

VINAGRE DE MAÇÃ: obtido de maçã. Embalagem: acondicionado 
em frasco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 750 ml. Deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. 

 R$                   3,25  R$ 1.755,00 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 
 

Embalagem secundária: caixas de papelão resistentes, contendo 
12 frascos. Validade: 12 meses. – Marca NEVAL 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$  45,00 

 

LOTE 02  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

2.1 9660 QUILOS 

FEIJÃO CARIOCA: O produto deverá ser de primeira qualidade, 
extra, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros, na cor 
característica à variedade correspondente, de tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos. Apresentando teor de umidade 
máxima de 15%; isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies. Será permitido o limite máximo de 
2% de impurezas e materiais estranhos. O produto será rejeitado 
caso não atenda a especificação e/ou esteja em mau estado de 
conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor 
estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. Embalagem 
Primária: pacotes de polietileno de 01 quilo, transparentes, isentos 
de sujidades, não violados e resistentes. Ainda deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem 
Secundária: Reembalados em fardos lacrados contendo 30 quilos. 
Validade mínima: 06 meses a partir da data de entrega. – Marca 
TIO LUIZINHO 

 R$                     4,06  R$ 39.219,60 

2.2 638 QUILOS FEIJÃO PRETO: Classe preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, 
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e  R$                    4,73  R$ 3.017,74 
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coloração específica. Será permitido o limite máximo de 2% de 
impurezas e materiais estranhos. Embalagem Primária: Sacos 
plásticos, transparentes, isentos de sujidades, não violados, 
resistentes, contendo 1 quilo.  Embalagem secundária: 
Acondicionados em fardos lacrados contendo 30 quilos. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Validade mínima: 06 meses a partir da data de 
entrega. – Marca CAMPO BELO 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 8,80 
 
 

LOTE 03 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

3.1 962 QUILOS 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: Ingredientes:: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
extrato de malte, farelo de trigo, margarina, amido, sal, leite em 
pó, fermentos químicos, fermento biológico, estabilizante lecitina 
de soja, melhorador de farinha alfa-amilase e metabissulfito de 
sódio e aromatizantes. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, 
queimados e de características organolépticas anormais. 
Composição Nutricional na porção de 30 gramas: Máximo de 200 
mg de sódio; não conter gordura trans; proteínas: mínimo de 2,8g; 
gorduras totais: máximo de 4,1g; fibras: mínimo de 2,5g. 
Embalagem Primária: Polipropileno biorientado atóxico 

 R$                  11,21  
 

R$ 10.784,02 
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termosoldado e polipropileno biorientado metalizado. Embalagem 
Secundária: Polipropileno biorientado atóxico. Embalagem 
Terciária: Caixa de papelão ondulado. As embalagens serão 
rotuladas de forma clara e indelével, aonde constarão 
obrigatoriamente as seguintes informações: peso líquido, 
condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo. 
Validade mínima: 12 meses. – Marca TRIUNFO 

3.2 105 QUILOS 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL SEM LACTOSE: Ingredientes: 
farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos e fermento biológico. Deverá ser isento de 
lactose, colesterol e produtos de origem animal. Composição 
nutricional na porção de 30 gramas: Máximo de 295 mg de sódio, 
0g de gordura trans; proteínas: mínimo de 3,2 g; mínimo de fibras 
de 1,4 g; gorduras totais máximo de 1 g. Embalagem Primária: 
Polipropileno biorientado atóxico termosoldado. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão ondulado. Validade mínima: 06 meses 
a 01 ano da data de fabricação – Marca LIANE 

 R$                  10,56  R$ 1.108,80 

3.3 752 QUILOS 

BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR CHOCOLATE: Biscoito doce em 
formato redondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloração 
característica de chocolate. Ingredientes: Farinha de trigo integral 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de 
palma, amido de milho, açúcar invertido, cacau em pó, soro de 
leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de 
farinha metabissulfito de sódio. Corante natural de caramelo. 
Aromatizante. Informação Nutricional na porção: Não deve conter 

 R$                  18,63  R$ 14.009,76 
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gordura trans; Proteínas: mínimo de 2,5g, gorduras totais: máximo 
de 2,5g. fibras: mínimo de 1,1g. Embalagem Primária: Embalagem 
de refil em bio-orientado polipropileno ou polietileno, atóxico, de 
150 gramas, em sacos contendo 400g do produto, contendo nome 
e endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem Secundária: reembalados em caixas de 
papelão reforçado, contendo nome e endereço do fabricante, nº 
do lote, marca do produto, data de validade. Validade mínima: 08 
meses a partir da data de fabricação. – Marca MOSMANN 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : 40,40 
 

LOTE 05  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO 

 PREÇO 
UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 MESES) 

5.1 2886 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, CALORIAS, 
GORDURAS E SÓDIO SABOR CHOCOLATE COM MALTE E OVOS COM ALTO 
TEOR DE FIBRA, CÁLCIO E VITAMINA D: Ingredientes: Leite em pó (desnatado 
e integral) aproximadamente 35%, açúcar orgânico, fibra solúvel: 
polidextrose, cacau em pó solúvel, extrato de malte, albumina desidratada, 
aroma idêntico ao natural de chocolate meio amargo (aromatizante), 
espessante natural goma guar, sucralose (edulcorante), vitamina D e cálcio. 
Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster metalizado/PEBD, 
atóxico, hermeticamente selado, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: 
Caixas de papelão reforçadas, totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. 
Validade mínima: 12 meses a contar da data de fabricação. – Marca BIOLAC 

 R$               21,54  R$ 62.164,44 

5.2 1221 QUILOS 
MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, CALORIAS, 
GORDURAS E SÓDIO, SABORES VARIADOS (MORANGO COM CHOCOLATE 
BRANCO, COCO COM ABACAXI, AVEIA, BANANA E MAMÃO, ETC) COM ALTO 

 R$               21,67  R$ 26.459,07 
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TEOR DE FIBRA, CÁLCIO E VITAMINA D: Ingredientes básicos: Leite em pó 
(desnatado e integral) aproximadamente 35%, açúcar orgânico, fibra solúvel: 
polidextrose, polpa de fruta desidratada em pó, aromas idênticos ao natural 
(aromatizante), espessante natural goma guar, sucralose (edulcorante), 
corantes naturais, vitamina D e cálcio. Não deverá conter glúten nem 
corantes artificiais. Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, pesando 2 quilos. 
Embalagem secundária: Caixas de papelão reforçadas totalizando no máximo 
o peso líquido de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar da data de 
fabricação. – Marca BIOLAC 

5.3 90 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR SOJA SABORES VARIADOS (AÇAÍ 
COM TUTTI FRUTTI, ABACAXI COM HORTELÃ, CHOCOLATE GRANULADO, 
ETC): Ingredientes  básicos: açúcar orgânico, extrato de soja, maltodextrina, 
acidulante, regulador de acidez, estabilizante, antiumectante, espessante 
natural goma guar, polpa de frutas, cacau, aroma idêntico ao natural, 
corante natural, enriquecido com vitaminas (A,C,B1,B2,B3  e B6), fonte de 
cálcio. Não deverá conter gluten ou lactose.  Embalagem primária: Embalado 
em saco de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, 
pesando 2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão reforçadas 
totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. Validade mínima: 12 meses a 
contar da data de fabricação. – Marca BIOLAC 

 R$               20,31  R$ 1.827,90 
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5.4 1613 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABORES VARIADOS (BOLO 
ARCO ÍRIS, ABACAXI COM LINHAÇA, CALIFÓRNIA, CROCANTE DE BANANA, 
ETC) ENRIQUECIDOS COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE: 
Ingredientes básicos: Açúcar orgânico, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovo em pó, gordura low trans, amido de milho, emulsificantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ácido graxo com propilenoglicol, 
fermento, aromas idênticos aos naturais. Poderão conter: coco seco ralado, 
linhaça, granulados coloridos, farofa de açúcar com canela, cobertura de 
chocolate. Enriquecido com vitaminas (A,C,B1,B2,B3 e B6) e minerais (Ferro, 
Cálcio e Zinco). Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, pesando 2 quilos. 
Embalagem secundária: Caixas de papelão reforçadas, totalizando no 
máximo o peso líquido de 12kg. Validade mínima: 6 meses a contar da data 
de fabricação. – Marca BIOLAC 

 R$               20,00  R$ 32.260,00 

5.5 795 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE ENRIQUECEDOR PARA LEITE COM 
REDUÇÃO DE AÇUCAR, FONTE DE FIBRAS, FORTIFICADO COM VITAMINAS E 
MINERAIS (SABORES CHOCOLATE GRANULADO E/OU CHOCOLATE COM 
MALTE E OVOS): Ingredientes: açúcar orgânico, fibras, cacau em pó, 
vitaminas e minerais. Informação nutricional na porção de 20g: 
Carboidratos: 9 a 11g; Proteínas: 1,1 a 1,5; gorduras totais: máximo de 0,6g; 
fibras: 6,2 a 6,4g; sódio: máximo de 9mg. Embalagem primária: saco de 
poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente fechado, contendo de 
800g a 1kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, contendo 
de 12 a 16kg. Validade: 12 meses. – Marca BIOLAC 

 R$               17,29  
 

R$ 13.745,55 
 

5.6 1354 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE MOLHO DE TOMATE FONTE DE FIBRA: 
Ingredientes: tomate desidratado em pó, fibra solúvel, beterraba 
desidratada em pó, sal, açúcar, maltodextrina, temperos em pó, acidulante. 
Informação nutricional na porção de 2 gramas: carboidratos: de 0,7 a 0,9g; 
fibra: 0,7 a 0,9g; sódio máximo de 45mg. Embalagem primária: saco de 
poliéster metalizado atóxico, contendo de 500g a 1 quilo. Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada contendo até 12 quilos. Validade: 6 

 R$               38,60  R$ 52.264,40 
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meses. 

5.7 602 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE MOLHO DE STROGONOFF FONTE DE 
FIBRA: Ingredientes: Leite em pó integral, fibra solúvel, amido, tomate em 
pó, sal, cebola, alho desidratados, beterraba em pó, louro em pó, noz 
moscada, cravo em pó, aromatizante e corante natural. Informação 
nutricional na porção de 5 gramas: proteínas: mínimo de 0,5g, carboidratos: 
1,5 a 2g; gorduras totais: máximo de 1 g. Embalagem primária: saco de 
poliéster metalizado atóxico contendo de 500 gramas a 1 quilo de produto. 
Embalagem secundária: Caixa de papelão secundária contendo até 12 quilos 
de produto. Validade mínima: 6 meses a partir da data de fabricação. – 
Marca BIOLAC 

 R$               38,60  R$ 23.237,20 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 178,00 
 

LOTE 06  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 MESES) 

6.1 49 LATA C/ 800 
GR 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA: Que atenda a faixa etária de 0 
a 12 meses. Fórmula infantil à base de soja com ferro para 
lactentes, enriquecida com Lmetionina, como fonte de 
carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais 
e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flanders 
atóxica, contendo de 800 gramas. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado. Validade: 12 meses. – Marca NAN SOY 

 R$                  64,44  R$ 3.157,56 
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6.2 139 LATA C/ 400 
GR 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ: Composição nutricional: 
leite integral ou semidesnatado ou desnatado, oleína de palma, 
óleo de coco e/ou palmiste e/ou canola e/ou milho, vitaminas (C, 
taurina, E, PP, pantoteonato de cálcio, A, B6, B1, D3, B2, ácido 
fólico, K1, B12) e minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
de cobre, iodeto de potássio). Podendo conter na formulação 
lecitina de soja e maltodextrina. Deverá ser isenta de sacarose. 
Poderá apresentar outros ingredientes, desde que não 
descaracterizem o produto. Embalagem primária: deverá 
apresentar-se limpa, não amassada, isenta de ferrugem, não 
estufada, garantindo a integridade do produto, contendo 400 
gramas, contendo os dizeres: VENDA PROIBIDA. Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada. Validade: 12 meses. – 
Marca NESTOGENO 1 

 R$                  24,32  R$ 3.380,48 

6.3 544 LATA C/ 400 
GR 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ: Composição 
nutricional: leite integral ou semidesnatado ou desnatado, óleo de 
coco e/ou milho e/ou canola e/ou girassol e/ou palma, minerais 
(sulfato de ferro, sulfato de zinco e outros), vitaminas (E, A, C, B1, 
B2, B6, D, K, acido fólico e niacina). Podendo conter na formulação 
lecitina de soja e maltodextrina. Deverá ser isenta de sacarose. 
Poderá apresentar outros ingredientes, desde que não 
descaracterizem o produto. Embalagem primária: deverá 
apresentar-se limpa, não amassada, isenta de ferrugem, não 
estufada, garantindo a integridade do produto, contendo 400 
gramas, contendo os dizeres: VENDA PROIBIDA Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada. Validade: 12 meses. 
Marca NESTOGENO 2 

 R$                  24,66  R$ 13.415,04 
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6.4 383 LITROS 

LEITE UHT SEM LACTOSE: Ingredientes: Leite integral ou 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes. Informação 
nutricional na porção 200ml: Proteínas: mínimo de 6g a 6,2g; 
gorduras totais: de 2,4g a 6g; sódio: 125mg a 130mg; cálcio: de 
210mg a 235mg. Embalagem primária: caixa cartonada e 
aluminizada contendo 1 litro, com identificação do fabricante, 
produto, marca, prazo de validade e capacidade. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade de 6 a 12 litros. 
Validade mínima: 2 meses. Marca ITALAC 

 R$                     4,92  R$ 1.884,36 

6.5 1943 QUILOS 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO COM VITAMINAS E 
MINERAIS: Ingredientes: Leite Integral, fortificado de vitaminas e 
minerais. Características Organolépticas: Aspecto: Pó fino e sem 
grumos Cor: Branco amarelado Sabor e Odor: Após dissolução 
apresenta sabor agradável e sem alterações sensoriais. 
Informação Nutricional na porção: proteína: de 6,5g a 6,9g, 
gorduras totais: de 6,7 a 7,1g, carboidratos: de 9,5g a 9,9g. 
Rendimento em 400g: 3,1L. Embalagem primária: Saco de 
polietileno atóxico e resistente, fechado por termossoldagem. 
Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo 400 gramas 
a 1 quilo do produto. Embalagem secundária: Caixa de papelão 
ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de 
manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita 
adesiva. Validade: 12 meses. – Marca LASERENÍSSIMA 

 R$                  26,57  R$ 51.625,51 

6.6 2063 LITROS 

LEITE INTEGRAL UHT: Leite Integral e estabilizante citrato de sódio. 
Teor de matéria gorda mínimo de 3%. Informação Nutricional na 
porção: Proteínas: mínimo de 6g, Gorduras totais: 6g. Embalagem 
primária: caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, com 
identificação do fabricante, produto, marca, prazo de validade e 
capacidade. Embalagem secundária: caixa de papelão com 
capacidade de 6 a 12 litros.  Validade mínima: 2 meses. Marca 

 R$                     4,09  R$ 8.437,67 
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ITALAC 
 

VALOR UNITÁRIO DO LOTE : 149,00 
 
 

LOTE 07  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

7.1 2541 POTES 500 GR 

MARGARINA VEGETAL SEM SAL: Ingredientes básicos: Margarina 
com pelo menos 80% de lipídios. Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados comestíveis de primeira qualidade, leite em pó 
desnatado reconstituído. Aroma idêntico ao natural de manteiga 
de manteiga, corantes naturais. Informações nutricionais na porção 
de 10 gramas: gorduras totais: 15%; carboidratos: 0g; sódio: 0 mg; 
vitamina A: 8%. O produto deverá ser livre de gordura trans. 
Podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem Primária: potes de 
polietileno, de alta densidade, atóxico, inodoro, opaco, com tampa 
para contato direto com alimento, mantendo a perfeita vedação da 
embalagem antes e após a abertura, individuais com 500 gramas. 
Embalagem Secundária: Caixas de papelão resistentes. Validade 12 
meses. Marca VIGOR 

 R$                     4,11  R$ 10.443,51 

7.2 390 QUILOS 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL: Ingredientes básicos: Leite 
Pasteurizado, Massa Coalhada, Creme de Leite, Conservador, 
Estabilizante, Regulador de Acidez, Sal, Cloreto de Cálcio, Coalho e 
Fermento Lácteo. Pode conter outros ingredientes desde que não 
descaracterizem o produto. Informação nutricional na porção de 
30g: proteínas: de 2,8 a 3,5g; gorduras totais: de 7 a 8g; sódio: 

 R$                  17,89  R$ 6.984,90 
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máximo de 140mg. Embalagem primária: bisnaga contendo de 400 
gramas a 2 quilos. Validade: 6 meses. Marca DE PARMA 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 22,00 
 

LOTE 08 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

8.1 87 QUILOS 

FARINHA DE AVEIA: Produto isento de mofos e substâncias nocivas. 
Embalagem primária: Pacotes de 500 a 1000g. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão reforçado contendo nome e endereço 
do fabricante, número do lote, marca do produto, data de validade. 
Validade: 6 meses a contar da data de fabricação. Validade: 6 
meses. Marca TRISANTI 

 R$                  8,22  R$ 715,14 
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8.2 858 QUILOS 

FARINHA DE MILHO: Em flocos, amarela. Produto enriquecido com 
ferro e ácido fólico, obtido pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente macerado, socado e 
peneirado. Deverá ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 
95% de flocos inteiros, isentos de impurezas e matérias estranhos. 
Característica físico-química: Umidade máxima: 14%; Acidez 
máxima: 2,0%; Protídeos mínimos: 6,0% e Resíduo mineral fixo 
máximo: 1,0%; Ferro (mínimo): 4,2 mg em 100g; Ácido Fólico 
(mínimo): 150mcg em 100g. Embalagem primária: saco plástico de 
polietileno atóxico, transparente, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até seu consumo. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Embalagem Secundária: Fardos de papel 
multifolhado ou plástico com no máximo 10 quilos. Validade 
mínima: 6 meses a partir da data de fabricação. Marca CAMPO 
BELO 

 R$                     6,38  R$ 5.474,04 

8.3 911 PCTE 25 
QUILOS 

FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO: Fina, para panificação. 
Enriquecida com ferro e acido fólico, branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais 
estranhos a sua composição.  Embalagem: acondicionado em sacos 
de papelão ou ráfia, pesando 25 quilos. Validade mínima: 2 meses  
a  contar  da  data  de  fabricação. Marca CORINA 

 R$                  64,47  R$ 58.732,17 
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8.4 773 QUILOS 

FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO: Ingredientes: milho, açúcar, sal, 
vitaminas: A, B1, B2, B6, B 12, C, niacina e ácido fólico, minerais: 
ferro e zinco, estabilizante. Não deverá conter gluten. Informação 
nutricional na porção de 30g: carboidratos: 24 a 26g; proteínas: 1,4 
a 1,6g; gorduras totais: zero; fibra alimentar: mínimo de 1g, sódio: 
máximo de 128mg. Embalagem primária: Saco de polietileno 
contendo 1 a 2 quilos do produto. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado contendo até 10 quilos. Validade:  12 meses a 
partir da data de fabricação. Marca GOL FLAKES 

 R$                  11,11  R$ 8.588,03 

8.5 339 PCTE 04 GRS 

LOURO DESIDRATADO: A partir das folhas sãs, limpas e secas do 
Laurus nobilis. As folhas secas devem apresentar cor verde-
pardacenta, cheiro aromático, sabor próprio. Embalagem: 
Acondicionados em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente,  
vedado hermeticamente e limpo, contendo 4  gramas de peso 
líquido. Deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade de produto. Validade: 12 meses Marca CAMPO BELO 

 R$                     2,33  R$ 789,87 

8.6 337 PCTE 07 GRS 

MANJERICÃO DESIDRATADO: Em folha seca, obtido de espécies 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde 
pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
materiais estranhos a sua espécie. Embalagem: Acondicionados em 
sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo de 7 gramas de peso líquido. 
Deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade de produto. Validade: 12 meses. Marca CAMPO BELO 

 R$                     2,45  R$ 825,65 

8.7 334 PCTE 10 GRS ÓREGANO DESIDRATADO: Constituído de folhas acompanhadas ou 
não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas. Embalagem:  R$                     2,35  R$ 784,90 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 
 

acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo de 10 gramas de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do produto. Validade: 12 meses. 
Marca CAMPO BELO 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 97,50 
 

LOTE 10 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

10.1 45075 UNID.200 ML 

SUCO DE FRUTA: Suco de fruta (laranja, manga, tangerina, goiaba e 
maçã), pasteurizado, SEM ADIÇÃO DE conservantes, acidulantes ou 
açúcar. Embalagem primária: embalagens cartonadas de 200 ml ou 
tetra pak de 1 L. Embalagem secundária: caixas contendo até 10 L. 
Validade mínima: 9 meses. Marca VITA SUCO 

 R$                     2,00   R$       90.150,00  

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 2,00 
 

LOTE 11  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

11.1 259 PCTES 
AÇÚCAR CRISTAL: Obtido da cana de açúcar, refinado. Aspecto, cor, 
cheiro próprio e sabor doce. O açúcar refinado deve ser fabricado 
de açúcar isento de fermentações, de matéria terrosa, de parasitos 

 R$                10,40  R$ 2.693,60 
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e detritos animais ou vegetais. Teor de sacarose mínimo de 99,3% 
p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p. Acondicionados em 
plástico atóxico. Embalagem Primária: Plástica atóxica de 05 quilos. 
Embalagem Secundária: Fardos lacrados com 30 quilos. Validade 
mínima: 12 meses a partir da data de fabricação. Marca GUARANI 

11.2 1250 PCTES 

ARROZ PARBOILIZADO: Tipo 1, longo, fino, constituído de 90% de 
grãos inteiros, com teor de umidade de no máximo 15%. Isento de 
grãos amarelos, sujidades e materiais estranhos. Embalagem 
Primária: Deverá ser de plástico resistente, transparente, atóxica, 
limpa e não violada, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo; deverá conter os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem 
Secundária: Deverão ser entregues fardos lacrados, com 6 pacotes 
de 5 quilos cada, embalados em sacos plásticos. Validade mínima: 
06 meses a partir da data de fabricação. Marca GRÃO DE CAMPO 

 R$                15,21  R$ 19.012,50 

11.3 430 UNIDADE 

EXTRATO DE TOMATE: Produto resultante da concentração da 
polpa de tomates maduros e sãos do tomateiro (Solanum 
Licopersicum), sem peles e sem sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, sem adição de amido, 
concentrado, grau brix de 18%, máximo de 1% de carboidratos. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. Informações nutricionais na 
porção de 30g: carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 0,9g; 
gorduras totais: 0 gramas; fibra alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: 
máximo de 130mg. Características Gerais: será tolerada a adição de 
1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Características organolépticas: Aspecto: massa mole, Cor: 
vermelha, cheiro e sabor: próprios. Características Físico-químicas: 
Extrato de tomate simples concentrado: substância seca, menos 

 R$                5,60  R$ 2.408,00 
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cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. Embalagem primária: Tetrapak 
ou Bag, contendo de 1.000 a 2.000 gramas, contendo nome e 
endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçado 
contendo nome e endereço do fabricante, número do lote, marca 
do produto, data de validade. Não poderá apresentar ferrugem, 
amassadura, ou abaulamento. Validade mínima: 12 meses a partir 
da data de fabricação. Marca LICY 

11.4 68 QUILOS 

MILHO PARA PIPOCA: Grãos provenientes da espécie Zea mays L., 
com capacidade de estourar, transformando-se em pipoca, quando 
submetido à temperatura. Constituída de milho pipoca que 
contenha no mínimo 95% (noventa e cinco por cento), em peso, de 
grãos amarelos, amarelo pálido ou amarelo alaranjado. De primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras 
misturas de espécies. Embalagem primária: Contendo 500 gramas, 
em sacos plásticos atóxicos, transparentes, limpos, não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. Emabalagem secundária: Acondicionados 
em fardos lacrados de até 10 quilos. Validade: 12 meses. Marca 
CAMPO BELO 

 R$                   4,69  R$ 318,92 

11.5 1686 UNIDADE 

ÓLEO DE SOJA: De soja; obtido da mistura de óleos de espécie 
vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas. Embalagem 
Primária: Pet com 900 ml. Embalagem Secundária: Caixas de 
papelão resistentes, contendo 20 unidades. Validade: 12 meses. 
Marca SOYA 

 R$                   4,65  R$ 7.839,90 
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11.6 782 QUILOS 

SAL IODADO REFINADO: Refinado, iodado, constituídos de cristais 
de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Embalagem: 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente e 
vedado, hermeticamente e limpo, contendo 1 quilo de peso 
líquido. Embalagem secundária: fardos de até 30 quilos. Validade: 
12 meses. Marca NORSAL 

 R$                   1,20  R$ 938,40 

11.7 180 UNIDADE 

VINAGRE DE MAÇÃ: obtido de maçã. Embalagem: acondicionado 
em frasco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 750 ml. Deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão resistentes, contendo 12 
frascos. Validade: 12 meses. Marca NEVAL 

 R$                   3,25  R$ 585,00 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 45,00 
 

LOTE 12  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

12.1 3220 QUILOS 

FEIJÃO CARIOCA: O produto deverá ser de primeira qualidade, 
extra, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros, na cor 
característica à variedade correspondente, de tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos. Apresentando teor de umidade 
máxima de 15%; isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies. Será permitido o limite máximo de 
2% de impurezas e materiais estranhos. O produto será rejeitado 

 R$                     4,06  R$ 13.073,20 
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caso não atenda a especificação e/ou esteja em mau estado de 
conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor 
estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. Embalagem 
Primária: pacotes de polietileno de 01 quilo, transparentes, isentos 
de sujidades, não violados e resistentes. Ainda deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem 
Secundária: Reembalados em fardos lacrados contendo 30 quilos. 
Validade mínima: 06 meses a partir da data de entrega. Marca TIO 
LUIZINHO 

12.2 212 QUILOS 

FEIJÃO PRETO: Classe preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, 
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e 
coloração específica. Será permitido o limite máximo de 2% de 
impurezas e materiais estranhos. Embalagem Primária: Sacos 
plásticos, transparentes, isentos de sujidades, não violados, 
resistentes, contendo 1 quilo.  Embalagem secundária: 
Acondicionados em fardos lacrados contendo 30 quilos. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Validade mínima: 06 meses a partir da data de 
entrega. Marca CAMPO BELO 

 R$                    4,74  R$ 1.004,88 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 8,80 
 

LOTE 13 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 
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13.1 320 QUILOS 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: Ingredientes:: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato 
de malte, farelo de trigo, margarina, amido, sal, leite em pó, fermentos 
químicos, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, 
melhorador de farinha alfa-amilase e metabissulfito de sódio e 
aromatizantes. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e 
de características organolépticas anormais. Composição Nutricional na 
porção de 30 gramas: Máximo de 200 mg de sódio; não conter 
gordura trans; proteínas: mínimo de 2,8g; gorduras totais: máximo de 
4,1g; fibras: mínimo de 2,5g. Embalagem Primária: Polipropileno 
biorientado atóxico termosoldado e polipropileno biorientado 
metalizado. Embalagem Secundária: Polipropileno biorientado atóxico. 
Embalagem Terciária: Caixa de papelão ondulado. As embalagens 
serão rotuladas de forma clara e indelével, aonde constarão 
obrigatoriamente as seguintes informações: peso líquido, condições de 
armazenamento, inclusive empilhamento máximo. Validade mínima: 
12 meses. Marca TRIUNFO 

 R$                  11,21  R$ 3.587,20 

13.2 35 QUILOS 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL SEM LACTOSE: Ingredientes: 
farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 
invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
e fermento biológico. Deverá ser isento de lactose, colesterol e 
produtos de origem animal. Composição nutricional na porção de 30 
gramas: Máximo de 295 mg de sódio, 0g de gordura trans; proteínas: 
mínimo de 3,2 g; mínimo de fibras de 1,4 g; gorduras totais máximo de 
1 g. Embalagem Primária: Polipropileno biorientado atóxico 
termosoldado. Embalagem secundária: Caixa de papelão ondulado. 
Validade mínima: 06 meses a 01 ano da data de fabricação. Marca 
LIANE 

 R$                  10,56  R$ 369,60 

13.3 250 QUILOS 
BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR CHOCOLATE: Biscoito doce em 
formato redondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloração 
característica de chocolate. Ingredientes: Farinha de trigo integral 

 R$                  18,63  R$ 4.657,50 
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enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de 
palma, amido de milho, açúcar invertido, cacau em pó, soro de leite 
em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio. Corante natural de caramelo. Aromatizante. 
Informação Nutricional na porção: Não deve conter gordura trans; 
Proteínas: mínimo de 2,5g, gorduras totais: máximo de 2,5g. fibras: 
mínimo de 1,1g. Embalagem Primária: Embalagem de refil em bio-
orientado polipropileno ou polietileno, atóxico, de 150 gramas, em 
sacos contendo 400g do produto, contendo nome e endereço do 
fabricante, nº do lote, marca do produto, data de validade. 
Embalagem Secundária: reembalados em caixas de papelão reforçado, 
contendo nome e endereço do fabricante, nº do lote, marca do 
produto, data de validade. Validade mínima: 08 meses a partir da data 
de fabricação. Marca MOSMANN 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE R$ 40,40 
 

LOTE 15  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

15.1 962 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, 
CALORIAS, GORDURAS E SÓDIO SABOR CHOCOLATE COM MALTE E 
OVOS COM ALTO TEOR DE FIBRA, CÁLCIO E VITAMINA D: 
Ingredientes: Leite em pó (desnatado e integral) aproximadamente 
35%, açúcar orgânico, fibra solúvel: polidextrose, cacau em pó 
solúvel, extrato de malte, albumina desidratada, aroma idêntico ao 
natural de chocolate meio amargo (aromatizante), espessante 
natural goma guar, sucralose (edulcorante), vitamina D e cálcio. 

 R$               21,54  R$ 20.721,48 
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Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, pesando 2 
quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão reforçadas, 
totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. Validade mínima: 
12 meses a contar da data de fabricação. Marca BIOLAC 

15.2 407 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, 
CALORIAS, GORDURAS E SÓDIO, SABORES VARIADOS (MORANGO 
COM CHOCOLATE BRANCO, COCO COM ABACAXI, AVEIA, BANANA 
E MAMÃO, ETC) COM ALTO TEOR DE FIBRA, CÁLCIO E VITAMINA D: 
Ingredientes básicos: Leite em pó (desnatado e integral) 
aproximadamente 35%, açúcar orgânico, fibra solúvel: 
polidextrose, polpa de fruta desidratada em pó, aromas idênticos 
ao natural (aromatizante), espessante natural goma guar, sucralose 
(edulcorante), corantes naturais, vitamina D e cálcio. Não deverá 
conter glúten nem corantes artificiais. Embalagem primária: 
Embalado em saco de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, 
hermeticamente selado, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: 
Caixas de papelão reforçadas totalizando no máximo o peso líquido 
de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar da data de 
fabricação. Marca BIOLAC 

 R$               21,67  R$ 8.819,69 

15.3 30 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR SOJA SABORES 
VARIADOS (AÇAÍ COM TUTTI FRUTTI, ABACAXI COM HORTELÃ, 
CHOCOLATE GRANULADO, ETC): Ingredientes  básicos: açúcar 
orgânico, extrato de soja, maltodextrina, acidulante, regulador de 
acidez, estabilizante, antiumectante, espessante natural goma 
guar, polpa de frutas, cacau, aroma idêntico ao natural, corante 
natural, enriquecido com vitaminas (A,C,B1,B2,B3  e B6), fonte de 
cálcio. Não deverá conter gluten ou lactose.  Embalagem primária: 
Embalado em saco de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, 
hermeticamente selado, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: 

 R$               20,31  R$ 609,30 
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Caixas de papelão reforçadas totalizando no máximo o peso líquido 
de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar da data de 
fabricação. Marca BIOLAC 

15.4 537 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABORES VARIADOS 
(BOLO ARCO ÍRIS, ABACAXI COM LINHAÇA, CALIFÓRNIA, CROCANTE 
DE BANANA, ETC) ENRIQUECIDOS COM VITAMINAS E MINERAIS, 
ISENTO DE LACTOSE: Ingredientes básicos: Açúcar orgânico, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo em pó, gordura 
low trans, amido de milho, emulsificantes mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos e ácido graxo com propilenoglicol, fermento, aromas 
idênticos aos naturais. Poderão conter: coco seco ralado, linhaça, 
granulados coloridos, farofa de açúcar com canela, cobertura de 
chocolate. Enriquecido com vitaminas (A,C,B1,B2,B3 e B6) e 
minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: Embalado 
em saco de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente 
selado, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de 
papelão reforçadas, totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. 
Validade mínima: 6 meses a contar da data de fabricação. Marca 
BIOLAC  

 R$               20,00  R$ 10.740,00 

15.5 265 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE ENRIQUECEDOR PARA LEITE 
COM REDUÇÃO DE AÇUCAR, FONTE DE FIBRAS, FORTIFICADO COM 
VITAMINAS E MINERAIS (SABORES CHOCOLATE GRANULADO E/OU 
CHOCOLATE COM MALTE E OVOS): Ingredientes: açúcar orgânico, 
fibras, cacau em pó, vitaminas e minerais. Informação nutricional 
na porção de 20g: Carboidratos: 9 a 11g; Proteínas: 1,1 a 1,5; 
gorduras totais: máximo de 0,6g; fibras: 6,2 a 6,4g; sódio: máximo 
de 9mg. Embalagem primária: saco de poliéster metalizado/PEBD, 
atóxico, hermeticamente fechado, contendo de 800g a 1kg. 
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, contendo de 
12 a 16kg. Validade: 12 meses. Marca BIOLAC 

 R$               17,29  R$ 4.581,85 
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15.6 451 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE MOLHO DE TOMATE FONTE 
DE FIBRA: Ingredientes: tomate desidratado em pó, fibra solúvel, 
beterraba desidratada em pó, sal, açúcar, maltodextrina, temperos 
em pó, acidulante. Informação nutricional na porção de 2 gramas: 
carboidratos: de 0,7 a 0,9g; fibra: 0,7 a 0,9g; sódio máximo de 
45mg. Embalagem primária: saco de poliéster metalizado atóxico, 
contendo de 500g a 1 quilo. Embalagem secundária: caixas de 
papelão reforçada contendo até 12 quilos. Validade: 6 meses. 
Marca BIOLAC 

 R$               38,60  R$ 17.408,60 

15.7 200 QUILOS 

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE MOLHO DE STROGONOFF 
FONTE DE FIBRA: Ingredientes: Leite em pó integral, fibra solúvel, 
amido, tomate em pó, sal, cebola, alho desidratados, beterraba em 
pó, louro em pó, noz moscada, cravo em pó, aromatizante e 
corante natural. Informação nutricional na porção de 5 gramas: 
proteínas: mínimo de 0,5g, carboidratos: 1,5 a 2g; gorduras totais: 
máximo de 1 g. Embalagem primária: saco de poliéster metalizado 
atóxico contendo de 500 gramas a 1 quilo de produto. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão secundária contendo até 12 quilos de 
produto. Validade mínima: 6 meses a partir da data de fabricação. 
Marca BIOLAC 

 R$               38,60  R$ 7.720,00 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE: R$ 178,00 
 

LOTE 16  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 
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16.1 16 LATA C/ 800 
GR 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA: Que atenda a faixa etária de 0 
a 12 meses. Fórmula infantil à base de soja com ferro para 
lactentes, enriquecida com Lmetionina, como fonte de 
carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais 
e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flanders 
atóxica, contendo de 800 gramas. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado. Validade: 12 meses. Marca NAN SOY 

 R$                  64,44  R$ 1.031,04 

16.2 46 LATA C/ 400 
GR 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ: Composição nutricional: 
leite integral ou semidesnatado ou desnatado, oleína de palma, 
óleo de coco e/ou palmiste e/ou canola e/ou milho, vitaminas (C, 
taurina, E, PP, pantoteonato de cálcio, A, B6, B1, D3, B2, ácido 
fólico, K1, B12) e minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
de cobre, iodeto de potássio). Podendo conter na formulação 
lecitina de soja e maltodextrina. Deverá ser isenta de sacarose. 
Poderá apresentar outros ingredientes, desde que não 
descaracterizem o produto. Embalagem primária: deverá 
apresentar-se limpa, não amassada, isenta de ferrugem, não 
estufada, garantindo a integridade do produto, contendo 400 
gramas, contendo os dizeres: VENDA PROIBIDA. Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada. Validade: 12 meses. 
Marca NESTOGENO 1 

 R$                  24,32  R$ 1.118,72 

16.3 181 LATA C/ 400 
GR 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ: Composição 
nutricional: leite integral ou semidesnatado ou desnatado, óleo de 
coco e/ou milho e/ou canola e/ou girassol e/ou palma, minerais 
(sulfato de ferro, sulfato de zinco e outros), vitaminas (E, A, C, B1, 
B2, B6, D, K, acido fólico e niacina). Podendo conter na formulação 
lecitina de soja e maltodextrina. Deverá ser isenta de sacarose. 
Poderá apresentar outros ingredientes, desde que não 
descaracterizem o produto. Embalagem primária: deverá 
apresentar-se limpa, não amassada, isenta de ferrugem, não 

 R$                  24,66  R$ 4.463,46 
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estufada, garantindo a integridade do produto, contendo 400 
gramas, contendo os dizeres: VENDA PROIBIDA Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada. Validade: 12 meses. 
Marca NESTOGENO 2 

16.4 127 LITROS 

LEITE UHT SEM LACTOSE: Ingredientes: Leite integral ou 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes. Informação 
nutricional na porção 200ml: Proteínas: mínimo de 6g a 6,2g; 
gorduras totais: de 2,4g a 6g; sódio: 125mg a 130mg; cálcio: de 
210mg a 235mg. Embalagem primária: caixa cartonada e 
aluminizada contendo 1 litro, com identificação do fabricante, 
produto, marca, prazo de validade e capacidade. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade de 6 a 12 litros. 
Validade mínima: 2 meses. Marca ITALAC 

 R$                     4,92  R$ 624,84 

16.5 647 QUILOS 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO COM VITAMINAS E 
MINERAIS: Ingredientes: Leite Integral, fortificado de vitaminas e 
minerais. Características Organolépticas: Aspecto: Pó fino e sem 
grumos Cor: Branco amarelado Sabor e Odor: Após dissolução 
apresenta sabor agradável e sem alterações sensoriais. 
Informação Nutricional na porção: proteína: de 6,5g a 6,9g, 
gorduras totais: de 6,7 a 7,1g, carboidratos: de 9,5g a 9,9g. 
Rendimento em 400g: 3,1L. Embalagem primária: Saco de 
polietileno atóxico e resistente, fechado por termossoldagem. 
Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo 400 gramas 
a 1 quilo do produto. Embalagem secundária: Caixa de papelão 
ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de 
manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita 
adesiva. Validade: 12 meses. Marca LASERENÍSSIMA 

 R$                  26,57  R$ 17.190,79 

16.6 687 LITROS 
LEITE INTEGRAL UHT: Leite Integral e estabilizante citrato de sódio. 
Teor de matéria gorda mínimo de 3%. Informação Nutricional na 
porção: Proteínas: mínimo de 6g, Gorduras totais: 6g. Embalagem 

 R$                     4,09  R$ 2.809,83 
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primária: caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, com 
identificação do fabricante, produto, marca, prazo de validade e 
capacidade. Embalagem secundária: caixa de papelão com 
capacidade de 6 a 12 litros.  Validade mínima: 2 meses. Marca 
ITALAC 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE: R$ 149,00 
 

LOTE 17  

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

17.1 847 POTES 500 GR 

MARGARINA VEGETAL SEM SAL: Ingredientes básicos: Margarina 
com pelo menos 80% de lipídios. Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados comestíveis de primeira qualidade, leite em pó 
desnatado reconstituído. Aroma idêntico ao natural de manteiga 
de manteiga, corantes naturais. Informações nutricionais na porção 
de 10 gramas: gorduras totais: 15%; carboidratos: 0g; sódio: 0 mg; 
vitamina A: 8%. O produto deverá ser livre de gordura trans. 
Podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem Primária: potes de 
polietileno, de alta densidade, atóxico, inodoro, opaco, com tampa 
para contato direto com alimento, mantendo a perfeita vedação da 
embalagem antes e após a abertura, individuais com 500 gramas. 
Embalagem Secundária: Caixas de papelão resistentes. Validade 12 
meses. Marca VIGOR 

 R$                     4,11  R$ 3.481,17 
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17.2 130 QUILOS 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL: Ingredientes básicos: Leite 
Pasteurizado, Massa Coalhada, Creme de Leite, Conservador, 
Estabilizante, Regulador de Acidez, Sal, Cloreto de Cálcio, Coalho e 
Fermento Lácteo. Pode conter outros ingredientes desde que não 
descaracterizem o produto. Informação nutricional na porção de 
30g: proteínas: de 2,8 a 3,5g; gorduras totais: de 7 a 8g; sódio: 
máximo de 140mg. Embalagem primária: bisnaga contendo de 400 
gramas a 2 quilos. Validade: 6 meses. Marca DE PARMA 

 R$                  17,89  R$ 2.325,70 

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE: R$ 22,00 
 

LOTE 18 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

18.1 28 QUILOS 

FARINHA DE AVEIA: Produto isento de mofos e substâncias nocivas. 
Embalagem primária: Pacotes de 500 a 1000g. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão reforçado contendo nome e 
endereço do fabricante, número do lote, marca do produto, data 
de validade. Validade: 6 meses a contar da data de fabricação. 
Validade: 6 meses. Marca TRISANTI 

 R$                  8,22  R$ 230,16 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 
 

18.2 286 QUILOS 

FARINHA DE MILHO: Em flocos, amarela. Produto enriquecido com 
ferro e ácido fólico, obtido pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente macerado, socado e 
peneirado. Deverá ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 
95% de flocos inteiros, isentos de impurezas e matérias estranhos. 
Característica físico-química: Umidade máxima: 14%; Acidez 
máxima: 2,0%; Protídeos mínimos: 6,0% e Resíduo mineral fixo 
máximo: 1,0%; Ferro (mínimo): 4,2 mg em 100g; Ácido Fólico 
(mínimo): 150mcg em 100g. Embalagem primária: saco plástico de 
polietileno atóxico, transparente, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até seu consumo. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Embalagem Secundária: Fardos de papel 
multifolhado ou plástico com no máximo 10 quilos. Validade 
mínima: 6 meses a partir da data de fabricação. Marca CAMPO 
BELO 

 R$                     6,38  R$ 1.824,68 

18.3 303 PCTE 25 
QUILOS 

FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO: Fina, para panificação. 
Enriquecida com ferro e acido fólico, branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais 
estranhos a sua composição.  Embalagem: acondicionado em sacos 
de papelão ou ráfia, pesando 25 quilos. Validade mínima: 2 meses 
a  contar  da  data  de  fabricação. Marca CORINA 

 R$                  64,47  R$ 19.534,41 

18.4 257 QUILOS 

FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO: Ingredientes: milho, açúcar, sal, 
vitaminas: A, B1, B2, B6, B 12, C, niacina e ácido fólico, minerais: 
ferro e zinco, estabilizante. Não deverá conter gluten. Informação 
nutricional na porção de 30g: carboidratos: 24 a 26g; proteínas: 1,4 
a 1,6g; gorduras totais: zero; fibra alimentar: mínimo de 1g, sódio: 
máximo de 128mg. Embalagem primária: Saco de polietileno 
contendo 1 a 2 quilos do produto. Embalagem secundária: caixa de 

 R$                  11,11  R$ 2.855,27 
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papelão reforçado contendo até 10 quilos. Validade:  12 meses a 
partir da data de fabricação. Marca GOL FLAKES 

18.5 112 PCTE 04 GRS 

LOURO DESIDRATADO: A partir das folhas sãs, limpas e secas do 
Laurus nobilis. As folhas secas devem apresentar cor verde-
pardacenta, cheiro aromático, sabor próprio. Embalagem: 
Acondicionados em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 4  gramas 
de peso líquido. Deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade de produto. Validade: 12 meses 
Marca CAMPO BELO 

 R$                     2,33  R$ 260,96 

18.6 112 PCTE 07 GRS 

MANJERICÃO DESIDRATADO: Em folha seca, obtido de espécies 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde 
pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
materiais estranhos a sua espécie. Embalagem: Acondicionados em 
sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo de 7 gramas de peso líquido. 
Deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade de produto. Validade: 12 meses. Marca CAMPO BELO 

 R$                     2,45  R$ 274,40 

18.7 111 PCTE 10 GRS 

ÓREGANO DESIDRATADO: Constituído de folhas acompanhadas ou 
não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas. Embalagem: 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo de 10 gramas de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do produto. Validade: 12 meses. 
Marca CAMPO BELO 

 R$                     2,35  R$ 260,85 

VALOR UNITÁRIO DO LOTE: R$ 97,50 
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LOTE 20 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO 

 PREÇO  
 
  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

20.1 15025 UNID.200 ML 

SUCO DE FRUTA: Suco de fruta (laranja, manga, tangerina, goiaba e 
maçã), pasteurizado, SEM ADIÇÃO DE conservantes, acidulantes ou 
açúcar. Embalagem primária: embalagens cartonadas de 200 ml ou 
tetra pak de 1 L. Embalagem secundária: caixas contendo até 10 L. 
Validade mínima: 9 meses. Marca VITA SUCO 

 R$                     2,00   R$          30.050,00  

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE: R$ 2,00 
 
EMPRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67 
 

LOTE 04 e 14 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO  PREÇO UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 
ESTIMADO (12 
MESES) 

4.1 
E 14.1 6790 QUILOS 

MACARRÃO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO: Deverá conter em 
sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. 
Informações nutricionais na porção: Deverá conter mínimo de 8,5 g 
de proteína, máximo de 0.8g de gorduras totais, mínimo de 2,6g de 
fibras. Embalagem primária: Embalados em sacos de polietileno, 
atóxico, contendo de 200 a 500 gramas do produto e a marca do 
produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e 
número do lote. Embalagem secundária: Reembalados em fardos 

 R$                     3,90   R$       26.481,00  
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de papel multifolhado ou plástico resistente até 30 quilos. Validade 
mínima: 12 meses da data de fabricação. Validade: 12 meses. 
Marca GALO 

4.2 
 

E 14.2 
680 QUILOS 

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO AVE MARIA: 
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. 
Informações Nutricionais na porção: Deverá conter mínimo de 8,8 
g de proteína, máximo de 0.8g de gorduras totais, mínimo de 1,6g 
de fibras. Embalagem primária: Embalados em sacos de polietileno, 
atóxico, contendo de 200 a 500 gramas do produto e a marca do 
produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e 
número do lote. Embalagem secundária: Reembalados em fardos 
de papel multifolhado ou plástico resistente até 30 quilos. Validade 
mínima: 12 meses da data de fabricação. Validade: 12 meses. 
Marca PAULISTA 

 R$                     3,33   R$         2.264,40  

4.3 
E 14.3 630 QUILOS 

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO LETRINHAS: 
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. 
Informações Nutricionais na porção: Deverá conter mínimo de 8,8 
g de proteína, máximo de 0.8g de gorduras totais, mínimo de 1,6g 
de fibras. Embalagem primária: Embalados em sacos de polietileno, 
atóxico, contendo de 200 a 500 gramas do produto e a marca do 
produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e 
número do lote. Embalagem secundária: Reembalados em fardos 
de papel multifolhado ou plástico resistente até 30 quilos. Validade 
mínima: 12 meses da data de fabricação. Validade: 12 meses. 
Marca RENATA 

 R$                     3,77   R$         2.375,10  

 
VALOR UNITÁRIO DO LOTE : R$ 11,00 
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LOTES FRACASSADOS 
 

LOTE 09 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO 

9.1 89 LATAS 100 GRS 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato 
de cálcio e fosfato monocálcico. Embalagem: latas de folha de flanders com tampa recravada, contendo 100 
gramas. Deverá apresentar dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima: 6 meses. 

9.2 750 QUILOS 
FERMENTO SECO INSTANTÂNEO: Composto de Saccharomyces cerevisiae. Não deve conter glúten. 
Acondicionado em embalagem primária apropriada, contendo de 500 gramas. Embalagem secundária: Caixas 
de papelão reforçadas, contendo de 20 a 25 quilos. Validade mínima: 24 meses da data de fabricação. 

9.3 525 QUILOS 

MELHORADOR TRIPLA AÇÃO PARA PANIFICAÇÃO: Composto de amido, estabilizante polisorbato 80 esteroil-2 
– Lactil de sódio, ácido ascórbico, enzima alfa amilase; devendo obedecer a proporção de 0,5% p/p em relação 
a farinha. Acondicionado em embalagem apropriada, contendo de 4 a 20 kg. Validade mínima: 3 meses a 
contar da data de fabricação. 

LOTE 19 

ITEM 
QUANTIDADE 
ESTIMADA (12 

MESES) 
UNIDADE DESCRIÇÃO 

19.1 29 LATAS 100 GRS 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato 
de cálcio e fosfato monocálcico. Embalagem: latas de folha de flanders com tampa recravada, contendo 100 
gramas. Deverá apresentar dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
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informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima: 6 meses. 

19.2 250 QUILOS 
FERMENTO SECO INSTANTÂNEO: Composto de Saccharomyces cerevisiae. Não deve conter glúten. 
Acondicionado em embalagem primária apropriada, contendo de 500 gramas. Embalagem secundária: Caixas 
de papelão reforçadas, contendo de 20 a 25 quilos. Validade mínima: 24 meses da data de fabricação. 

19.3 175 QUILOS 

MELHORADOR TRIPLA AÇÃO PARA PANIFICAÇÃO: Composto de amido, estabilizante polisorbato 80 esteroil-2 
– Lactil de sódio, ácido ascórbico, enzima alfa amilase; devendo obedecer a proporção de 0,5% p/p em relação 
a farinha. Acondicionado em embalagem apropriada, contendo de 4 a 20 kg. Validade mínima: 3 meses a 
contar da data de fabricação. 

 
Condições de pagamento: Em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva 
Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  
      
Piracaia, 13 de fevereiro de 2020 
 
 
 
 
           _______________________________ 
                    DR. JOSE SILVINO CINTRA 
                          Prefeito Municipal 
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