
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Estado de São Paulo

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ 45.279.627/0001-61

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N.º 1319/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2017
REGISTRO N° 23/2017

ABERTURA: 11 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 09:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO.

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, conforme segue:

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:08.528.442/0001-17

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

2 1643 PACOTES
DE 5 KG

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: 11 meses a contar da data da entrega.

SANTA
ISABEL R$ 6,70

3 323
CAIXAS DE

500
GRAMAS

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído de milho
(Zeamaya, L.). Deve ser fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não
pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Umidade máxima permitida: 14%
p/p. Embalagem Primária: Embalado papel impermeável,
limpo, não violado, resistente, e acondicionados em caixas de
papelão, que garanta a integridade do produto, contendo de
500 gramas, acondicionados em fardos resistentes. Deverá
conter os dados de identificação, procedência, número do lote,
data de validade, quantidade do produto, informações
nutricionais. Validade Mínima: 06 meses a partir da data de
entrega

SIAMAR R$ 2,00

4 5445 PACOTES
DE 5 KG

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 entrega.

NUTRIPAR R$ 10,78
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CNPJ 45.279.627/0001-61

5 522 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: 06 meses a 01 ano da data de
fabricação, com os registros obrigatórios do ministério
competente.

RENATA R$ 6,16

9 5858 LATAS

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. O produto será designado
por extrato de tomate, podendo também ser denominado
massa de tomate ou concentrado de tomate. Ingredientes:
Tomate, açúcar e sal. Informações nutricionais na porção de
30g: carboidratos: 1%; proteínas 1%; gorduras totais: 0
gramas; fibra alimentar: 4%; sódio: máximo de 5%.
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: latas de 800 a 900 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.

ELEFANTE R$ 9,25

10 450 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.

KODILAR R$ 10,20
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11 1213 QUILOS

FARINHA DE MANDIOCA: Produto obtido pela ligeira torração
da raladura das raízes de mandioca (Manibot utilissima)
previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto.
A farinha deverá ser fina, seca, branca ou amarela, crua, isenta
de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagem Primária: de 500 gramas
até 1 quilo. 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 externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 34 do Decreto Estadual 12.486 de 20/10/1978.
Embalagem secundária: Fardos lacrados de papel
multifolhado ou plástico, com no máximo 10 quilos. Validade
mínima: 05 meses a partir da data de fabricação

TOYO R$ 2,40

12 975 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: 05
meses a partir da data de fabricação.

CAPIVARIANA R$ 2,55

13 2382 QUILOS

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: O produto deverá ser de
qualidade especial, tipo 1, sem fermento. Deverá ter cor branca
ou creme, estar livre de odores, sabores e materiais estranhos,
ser isenta de misturas (por exemplo, fubá), obtido da moagem
de trigo de boa qualidade. Ser enriquecida com ferro e ácido
fólico. O produto devera ter aspecto de pó fino branco com
cheiro e sabor próprio, sem aditivos. Umidade máxima de 15%.
Embalagem Primária: pacotes de 01 quilo, em material
atóxico, transparente, limpo e resistente, contendo nome e
endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de
validade. Embalagem Secundária: Pacotes de no máximo 10
quilos. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. Validade mínima: 70 dias a
partir da data de fabricação.

MARRAKECH R$ 1,50
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16 4688 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.

GEANOLAR R$ 4,28

17 465
LATAS DE

100
GRAMAS

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: 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: 06 meses.

TRISANTI R$ 1,30

22 4538 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. Validade
mínima: 2 meses a contar da data de entrega.

LIDER R$ 2,15

29 915 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.

SIAMAR R$ 3,45

37 6939 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.

VILA VELHA R$ 3,00

42 2385 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 e reembalados em fardos de
até 30 quilos. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, número
de registro.

PLUMA R$ 0,62
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43 1017 UNIDADES

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. Reembalados em caixas de
papelão resistentes, contendo 12 frascos.

PALLADIO R$ 2,48

44 750 KILOS

Fubá de milho, produto obtido pela moagem do grão de de
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, com
umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p,
com no mínimo 7%p/p de proteína. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da
cocção. - emb. 1kg

SINHÁ R$ 1,10

48 1815 PACOTES
DE 5 KG

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 entrega.

NUTRIPAR R$ 10,78

49 173 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: 06 meses a 01 ano da data de
fabricação, com os registros obrigatórios do ministério
competente.

RENATA R$ 6,16



MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Estado de São Paulo

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ 45.279.627/0001-61

53 1952 LATAS

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. O produto será designado
por extrato de tomate, podendo também ser denominado
massa de tomate ou concentrado de tomate. Ingredientes:
Tomate, açúcar e sal. Informações nutricionais na porção de
30g: carboidratos: 1%; proteínas 1%; gorduras totais: 0
gramas; fibra alimentar: 4%; sódio: máximo de 5%.
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: latas de 800 a 900 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.

ELEFANTE R$ 9,25

54 150 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.

KODILAR R$ 10,20

55 337 QUILOS

FARINHA DE MANDIOCA: Produto obtido pela ligeira torração
da raladura das raízes de mandioca (Manibot utilissima)
previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto.
A farinha deverá ser fina, seca, branca ou amarela, crua, isenta
de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagem Primária: de 500 gramas
até 1 quilo. 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 externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 34 do Decreto Estadual 12.486 de 20/10/1978.
Embalagem secundária: Fardos lacrados de papel
multifolhado ou plástico, com no máximo 10 quilos. Validade
mínima: 05 meses a partir da data de fabricação

TOYO R$ 2,40
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56 325 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: 05
meses a partir da data de fabricação.

CAPIVARIANA R$ 2,55

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
CNPJ: 53.437.315/0001-67

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

21 5269 QUILOS

LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS: Ingredientes: Leite Integral, enriquecido 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: Mínimo
de 6,7g de proteína, máximo de 7g de gorduras totais.

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.

ROMANO R$15,00

25 4013 QUILOS

MACARRÃO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO: Deverá
conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico. 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 de papel multifolhado ou plástico resistente até 30
quilos.

GALO R$8,48

65 1756 QUILOS

LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS: Ingredientes: Leite Integral, enriquecido 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: Mínimo
de 6,7g de proteína, máximo de 7g de gorduras totais.

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.

ROMANO R$15,00
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CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
CNPJ: 01.664.908/0001-62

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

30 2490 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, atender os requisitos da norma
NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e TPO2, pesando
2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão
reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar
da data de fabricação.

BIOLAC R$ 22,40

32 1275 QUILOS

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO COM SOJA
SABORES VARIADOS (AÇAÍ COM TUTTI FRUTTI,
ABACAXI COM HORTELÃ. CHOCOLATE GRANULADO,
ETC): Ingredientes básicos: Açúcar orgânico, extrato de
soja desengordurado, maltodextrina, ácido cítrico
(acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), alginato
de propilenoglicol (estabilizante), fosfato tricálcico
(antiumectante), espessante natural goma guar, polpas de
frutas, cacau, aromas idênticos ao natural (aromatizante),
polidimetilsiloxano (antiespumante), corantes naturais,
enriquecido com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6), fonte de
mineral: cálcio. Não deverá conter glúten nem lactose.
Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, atender
os requisitos da norma NBR/IEC 17025, com comprovada
TPVA e TPO2, pesando 2 quilos. Embalagem secundária:
Caixas de papelão reforçadas com abas superiores e
inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva,
totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. Validade
mínima: 6 meses a contar da data de fabricação.

BIOLAC R$ 18,00
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33 2738 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, atender os requisitos da norma
NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e TPO2, pesando
2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão
reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 6 meses a contar
da data de fabricação.

BIOLAC R$ 19,50

74 830 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, atender os requisitos da norma
NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e TPO2, pesando
2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão
reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar
da data de fabricação.

BIOLAC R$22,40

76 425 QUILOS

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO COM SOJA
SABORES VARIADOS (AÇAÍ COM TUTTI FRUTTI,
ABACAXI COM HORTELÃ. CHOCOLATE GRANULADO,
ETC): Ingredientes básicos: Açúcar orgânico, extrato de
soja desengordurado, maltodextrina, ácido cítrico
(acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), alginato
de propilenoglicol (estabilizante), fosfato tricálcico
(antiumectante), espessante natural goma guar, polpas de
frutas, cacau, aromas idênticos ao natural (aromatizante),
polidimetilsiloxano (antiespumante), corantes naturais,
enriquecido com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6), fonte de
mineral: cálcio. Não deverá conter glúten nem lactose.
Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, atender
os requisitos da norma NBR/IEC 17025, com comprovada
TPVA e TPO2, pesando 2 quilos. Embalagem secundária:
Caixas de papelão reforçadas com abas superiores e
inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva,
totalizando no máximo o peso líquido de 12kg. Validade
mínima: 6 meses a contar da data de fabricação

BIOLAC R$18,00
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77 912 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, atender os requisitos da norma
NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e TPO2, pesando
2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de papelão
reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 6 meses a contar
da data de fabricação.

BIOLAC R$ 19,50

NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP
CNPJ: 00.651.458/0001-00

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

36 1208 QUILOS

MISTURA PARA O PREPARO DE CANJICA: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo
processamento em condições controladas de canjica “in
natura”, acompanhada de mistura desidratada à base de
leite em pó. Ingredientes: Canjica, água, açúcar, leite em pó,
amido, óleo vegetal, coco ralado, sal e lecitina. Contém
aroma natural de canela. Não deverá conter glúten.
Embalagem primária: Canjica cozida a vapor: produto
embalado a vácuo, em embalagem plástica transparente,
hermeticamente fechado por termossoldagem. Pó para
preparo: embalagem laminada de poliéster metalizado,
adesivo, polietileno atóxico, hermeticamente fechada por
termossoldagem. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulada, fechada com fita adesiva de modo a
garantir resistência a danos durante o transporte e
armazenamento.

VAPZA R$ 15,80

80 402 QUILOS

MISTURA PARA O PREPARO DE CANJICA: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo
processamento em condições controladas de canjica “in
natura”, acompanhada de mistura desidratada à base de
leite em pó. Ingredientes: Canjica, água, açúcar, leite em pó,
amido, óleo vegetal, coco ralado, sal e lecitina. Contém
aroma natural de canela. Não deverá conter glúten.
Embalagem primária: Canjica cozida a vapor: produto
embalado a vácuo, em embalagem plástica transparente,
hermeticamente fechado por termossoldagem. Pó para
preparo: embalagem laminada de poliéster metalizado,
adesivo, polietileno atóxico, hermeticamente fechada por
termossoldagem. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulada, fechada com fita adesiva de modo a
garantir resistência a danos durante o transporte e
armazenamento.

VAPZA R$ 15,80



MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Estado de São Paulo

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ 45.279.627/0001-61

HOSANA COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI-EPP
CNPJ: 24.657.970/0001-22

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

15 10500 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.

TIO LUIZINHO R$ 3,08

46 547 PACOTES
DE 5 KG

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: 11 meses a contar da data da entrega.

GUARANI R$ 9,35

47 107
CAIXAS DE

500
GRAMAS

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído de milho
(Zeamaya, L.). Deve ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de
parasitos. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso.
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Umidade máxima
permitida: 14% p/p. Embalagem Primária: Embalado papel
impermeável, limpo, não violado, resistente, e
acondicionados em caixas de papelão, que garanta a
integridade do produto, contendo de 500 gramas,
acondicionados em fardos resistentes. Deverá conter os
dados de identificação, procedência, número do lote, data
de validade, quantidade do produto, informações
nutricionais. Validade Mínima: 06 meses a partir da data de
entrega

APTI R$ 3,35
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59 3500 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.

TIO LUIZINHO R$ 3,08

60 1562 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.

SIL BOM R$ 4,55

61 155
LATAS DE

100
GRAMAS

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: 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:
06 meses.

APTI R$ 1,87

66 1512 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.
Validade mínima: 2 meses a contar da data de entrega.

ITALAC R$ 2,73
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73 305 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.

CAMPO BELO R$ 5,06

GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 26.742.152/0001-53

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO

7 1020 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 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.

MOSMANN R$
13,45

14 1920
PACOTES

DE 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 ráfia, pesando 25 quilos. Validade
mínima: 2 meses a  contar  da  data  de  fabricação.

CORINA R$
40,91

18 188
LATAS DE

800
GRAMAS

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 flandez atóxica, contendo de 800 gramas. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado;

NAN SOY R$
80,00
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19 413 LATAS DE
400 G

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.

NESTOGENO
1

R$
16,70

20 1163 LATAS DE
400 G

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.

NESTOGENO
2

R$
17,00

26 525 QUILOS

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO LETRINHAS:
Produto obtido, exclusivamente, de farinha de trigo - tipo 1,
com ausência de amido (sêmola / semolina de trigo) resultante
do processo de empasto e amassamento mecânico, sem
fermentação. 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.

SANTA
AMÁLIA

R$
3,35

28 3330
POTES DE

500
GRAMAS

MARGARINA VEGETAL SEM SAL: Ingredientes básicos:
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.

VIGOR R$
3,99
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51 255 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 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.

MOSMANN R$
13,44

57 793 QUILOS

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: O produto deverá ser de
qualidade especial, tipo 1, sem fermento. Deverá ter cor branca
ou creme, estar livre de odores, sabores e materiais estranhos,
ser isenta de misturas (por exemplo, fubá), obtido da moagem
de trigo de boa qualidade. Ser enriquecida com ferro e ácido
fólico. O produto devera ter aspecto de pó fino branco com
cheiro e sabor próprio, sem aditivos. Umidade máxima de 15%.
Embalagem Primária: pacotes de 01 quilo, em material
atóxico, transparente, limpo e resistente, contendo nome e
endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de
validade. Embalagem Secundária: Pacotes de no máximo 10
quilos. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. Validade mínima: 70 dias a
partir da data de fabricação.

CORINA R$
1,70

58 640
PACOTES

DE 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 ráfia, pesando 25 quilos. Validade
mínima: 2 meses  a  contar  da  data  de  fabricação.

CORINA R$
40,91

62 62
LATAS DE

800
GRAMAS

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 flandez atóxica, contendo de 800 gramas. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado;

NAN SOY R$
80,00
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63 137 LATAS DE
400 G

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.

NESTOGENO
1

R$
16,70

64 387 LATAS DE
400 G

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.

NESTOGENO
2

R$
17,00

69 1337 QUILOS

MACARRÃO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO: Deverá
conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico. 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 de papel multifolhado ou plástico resistente até 30
quilos.

SANTA
AMÁLIA

R$
5,06

70 175 QUILOS

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO LETRINHAS:
Produto obtido, exclusivamente, de farinha de trigo - tipo 1,
com ausência de amido (sêmola / semolina de trigo) resultante
do processo de empasto e amassamento mecânico, sem
fermentação. 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.

SANTA
AMÁLIA

R$
3,35
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72 1110
POTES DE

500
GRAMAS

MARGARINA VEGETAL SEM SAL: Ingredientes básicos:
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.

VIGOR R$
3,99

74 830 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, atender os
requisitos da norma NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e
TPO2, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de
papelão reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 12 meses a contar da
data de fabricação.

BIOLAC R$
22,40

76 425 QUILOS

MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO COM SOJA SABORES
VARIADOS (AÇAÍ COM TUTTI FRUTTI, ABACAXI COM
HORTELÃ. CHOCOLATE GRANULADO, ETC): Ingredientes
básicos: Açúcar orgânico, extrato de soja desengordurado,
maltodextrina, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio
(regulador de acidez), alginato de propilenoglicol (estabilizante),
fosfato tricálcico (antiumectante), espessante natural goma
guar, polpas de frutas, cacau, aromas idênticos ao natural
(aromatizante), polidimetilsiloxano (antiespumante), corantes
naturais, enriquecido com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6),
fonte de mineral: cálcio. Não deverá conter glúten nem lactose.
Embalagem primária: Embalado em saco de poliéster
metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selado, atender os
requisitos da norma NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e
TPO2, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de
papelão reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 6 meses a contar da
data de fabricação.

BIOLAC R$
18,00
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77 912 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, atender os
requisitos da norma NBR/IEC 17025, com comprovada TPVA e
TPO2, pesando 2 quilos. Embalagem secundária: Caixas de
papelão reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas
respectivamente com fita adesiva, totalizando no máximo o
peso líquido de 12kg. Validade mínima: 6 meses a contar da
data de fabricação.

BIOLAC R$
19,50

81 2312 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.

LEVE R$
3,54

86 795 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 e reembalados em fardos de
até 30 quilos. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, número
de registro.

NORSAL R$
1,42

87 338 UNIDADES

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. Reembalados em caixas de
papelão resistentes, contendo 12 frascos.

BELMONT R$
3,61

88 250 KILOS

Fubá de milho, produto obtido pela moagem do grão de de
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, com
umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p,
com no mínimo 7%p/p de proteína. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da
cocção. - emb. 1kg

CAMPO BELO R$
3,56
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ITENS FRACASSADOS/DESERTOS

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA DESERTO/FRACASSADO

1 42 QUILOS

AÇAFRÃO EM PÓ: (Cúrcuma); pó fino, homogêneo,
cor: laranja intensa. Embalagem: Acondicionados
em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo de 100 a
500 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.

DESERTO

23 35 QUILOS

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 de 100 a 500 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.

DESERTO

24 800 QUILOS

MACARRÃO COM CEREAIS PENNE OU FUSILLI:
Deverá conter em sua composição farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico; e/ou farinha de
trigo integral, e/ou chia, e/ou aveia, e/ou linhaça,
e/ou soja, e/ou cevada, e/ou gergelim. Poderão
conter outros ingredientes desde que não
descaracterizem o produto. Informações
nutricionais na porção: Mínimo de 9,4g de
proteína; Mínimo de 3,4g de fibra. Embalagem
primária: Embalados em sacos de polietileno,
atóxico, contendo de 200 gramas a 1 quilo 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.

FRACASSADO

27 31 QUILOS

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 100 a 500 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.

DESERTO

38 27 QUILOS

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 100 a 500 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.

DESERTO
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41 4238 LITROS

PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO:
Preparado líquido para refresco sabores uva,
pêssego, caju, laranja, tangerina, maracujá e limão.
Ingredientes: suco concentrado da fruta de origem,
açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma da fruta de
origem idêntico ao natural. Obtido pelo tratamento
térmico de pasteurização associado ao processo de
envase em sistema asséptico. Sem adição de
conservantes químicos, corantes e aromas
artificiais. Embalagem primária: Caixas cartonadas,
compostas por multicamadas (papel, alumínio e
polietileno); esterilizadas e hermeticamente
fechadas; com tampa plástica tipo abre-e-fecha
sobreposta a lacre de alumínio; contendo 1.000  a
3.000 ml. Embalagem secundária: Caixas de
papelão reforçadas, envoltas em película de filme
plástico resistente termo-encolhível; adequada  ao
empilhamento recomendado, resistente às
condições rotineiras de manipulação, transporte e
armazenamento, garantindo  a  integridade do
produto durante todo o seu período de validade;
contendo até 12 litros.

FRACASSADO

45 10 QUILOS

AÇAFRÃO EM PÓ: (Cúrcuma); pó fino, homogêneo,
cor: laranja intensa. Embalagem: Acondicionados
em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo de 100 a
500 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.

DESERTO

67 8 QUILOS

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 de 100 a 500 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.

DESERTA

68 200 QUILOS

MACARRÃO COM CEREAIS PENNE OU FUSILLI:
Deverá conter em sua composição farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico; e/ou farinha de
trigo integral, e/ou chia, e/ou aveia, e/ou linhaça,
e/ou soja, e/ou cevada, e/ou gergelim. Poderão
conter outros ingredientes desde que não
descaracterizem o produto. Informações
nutricionais na porção: Mínimo de 9,4g de
proteína; Mínimo de 3,4g de fibra. Embalagem
primária: Embalados em sacos de polietileno,
atóxico, contendo de 200 gramas a 1 quilo 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.

FRACASSADO

71 7 QUILOS

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 100 a 500 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.

DESERTO
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82 8 QUILOS

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 100 a 500 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.

DESERTO

85 1412 LITROS

PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO:
Preparado líquido para refresco sabores uva,
pêssego, caju, laranja, tangerina, maracujá e limão.
Ingredientes: suco concentrado da fruta de origem,
açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma da fruta de
origem idêntico ao natural. Obtido pelo tratamento
térmico de pasteurização associado ao processo de
envase em sistema asséptico. Sem adição de
conservantes químicos, corantes e aromas
artificiais. Embalagem primária: Caixas cartonadas,
compostas por multicamadas (papel, alumínio e
polietileno); esterilizadas e hermeticamente
fechadas; com tampa plástica tipo abre-e-fecha
sobreposta a lacre de alumínio; contendo 1.000  a
3.000 ml. Embalagem secundária: Caixas de
papelão reforçadas, envoltas em película de filme
plástico resistente termo-encolhível; adequada  ao
empilhamento recomendado, resistente às
condições rotineiras de manipulação, transporte e
armazenamento, garantindo  a  integridade do
produto durante todo o seu período de validade;
contendo até 12 litros.

FRACASSADO

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 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.

PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS PONTO A PONTO - PERIODICIDADE MENSAL, NO PRAZO DE ATÉ
05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NOS LOCAIS/ENDEREÇOS LISTADOS
ABAIXO:

- EMEFEI ESTAÇÃO RURAL DE CANEDOS
Estrada Pedra Rica, 140 Bairro: Canedos – Telefone: 4011-7142 / 4011-7022 – Piracaia-SP

- EE JOSÉ SIQUEIRA BUENO
Rua Amapá, 355  Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-7833 / 4011-7262 - Piracaia-SP

- EMEFEI MARIE BATA
Rua Acre, 60 Bairro: Batatuba – Telefone: 4011-7010 / 4036-3359 - Piracaia-SP

- EMEI ANTONIO TELES
Rua Amapá, 10 Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-6419 - Piracaia-SP

- EMEF PREFEITO AMARO PEREIRA LEITE (MARICO)
Rua Projetada 1, s/nº Bairro: Vila Teodoro – Telefone: 4036-3379 - Piracaia-SP

- EMEF ORLANDO JÚLIO GUIMARÃES
Avenida Roma, 260 Bairro: San Marino – Telefone: 4036-8097 - Piracaia-SP

- EMEI IRINEU FERREIRA DA COSTA
Avenida Veneza, s/nº Bairro: San Marino – Telefone: 4036-3453 - Piracaia-SP

- APAE ESCOLA TAGUARAJÁ SOUZA LUZ
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Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ 45.279.627/0001-61

Avenida Jesuína Telitza Ferreira Guimarães, 100 Bairro: Jardim Alvorada – Telefone: 4036-6689 / 4036-6707 -
Piracaia-SP

- EMEFEI SYLVIA AMÁLIA GUIMARÃES
Rua Liliana Cinelli Barros, s/nº Bairro: Parque dos Pinheiros – Telefone: 4036-4500 / 4036-6001- Piracaia-SP

- EE JOÃO DE MORAES GÓES
Avenida Papa João XXIII, s/nº Bairro: Centro – Telefone: 4036-7505 - Piracaia-SP

- DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Avenida Papa João XXIII, 100 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3801 - Piracaia-SP

- EMEI DR. ANÉSIO GRANADO FERREIRA
Rua Sebastião de Almeida Barros, 175 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3773 - Piracaia-SP

- EMEF SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA
Rua Guilherme Léo, 140 Bairro: Centro – Telefone: 4036-6604 - Piracaia-SP

- EMEI LEONOR DE OLIVEIRA FRANCO
Avenida Francisco Gonçalves Bueno, 121 Bairro: Centro – Telefone: 4036-8460 / 4036-6069 - Piracaia-SP

- EMEF CEL. THOMAZ GONÇALVES DA ROCHA CUNHA
Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 100 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3374 / 4036-4269 - Piracaia-SP

- EE ELZA PEÇANHA GODOY
Rua Benedito Vieira da Silva, 582 Bairro: Vila Elza – Telefone: 4036-6000 - Piracaia-SP

- EMEFEI ALZIRO BRANDÃO
Rua Samuel Maia da Silva, 345  Bairro: Morro Vermelho – Telefone: 4036-3349 / 4036-6478 - Piracaia-SP

- EE PROFA. AUGUSTA DE AMARAL PEÇANHA
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-7626 - Piracaia-SP

- CEI PRIMEIROS PASSOS
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-3986 - Piracaia-SP

EMEI PROFA. DORA RAMOS GONÇALVES
Avenida Hebert Lambert Zago, 840 Bairro: Pouso Alegre – Telefone: 4036-6051 - Piracaia-SP

- EMEFEI PROFA. MARIA ELOYSA PEÇANHA MORAES
Rua José Bueno, 20 Bairro: Vila Sabesp – Telefone: 4036-6723 / 4036-7819 - Piracaia-SP

- GARAGEM MUNICIPAL, SITO A RUA SETE DE SETEMBRO S/N – CENTRO PIRACAIA/SP.

- ABRIGO MUNICIPAL “CASA CORAÇÃO DE MÃE” SITO A RUA FRANCISCO ANTONIO DE MORAES Nº 55,
BAIRRO POUSO ALEGRE – PIRACAIA – SP.

- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, SITO A RUA ACRE Nº 30,
BAIRRO BATATUBA – PIRACAIA/SP.
- CENTRO CULTURAL DE PIRACAIA SITO A PRAÇA JULIO MESQUITA Nº 138 – CENTRO – PIRACAIA/SP.

Piracaia,19 DE SETEMBRO DE 2017.

JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal


