
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018 – PROCESSO Nº 1261/2018 – RP nº 26/2018 

 
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: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

1 1050 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: 12 meses a contar da 
data da entrega. 

 R$ 7,90  

2 308 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 

 R$ 1,86  

3 6135 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. 

 R$ 11,70  



9 3578 QUILO 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, concentrado, grau brix 
mínimo de 18%. 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, contendo de 1.000 a 1.100 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. 
 

 R$ 8,99  

11 754 QUILO 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: 06 meses a partir da data de fabricação 

 R$ 2,76  



12 1317 QUILO 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: 06 meses a partir da data de 
fabricação. 

 R$ 2,50  

13 1800 QUILO 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. 

 R$ 1,95  

14 1519 PACOTES 
DE 25 KG 

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. 

 R$ 49,00  

15 13022 QUILO 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. 

 R$ 2,75  



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. 

16 2517 QUILO 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. 

 R$ 3,99  

17 399 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: 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: 06 meses. 

 R$ 1,22  

22 2404 LITRO 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 a contar da data de 
entrega. 
 

 R$ 3,57  



24 7178 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 a contar da data 
de entrega. 
 

 R$ 2,75  

25 1504 QUILOS LENTILHA: Tipo 1. Embalagem Primária: Contendo 
de 400 g a 1 quilo, 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 30 quilos. Validade: 12 
meses. 

 R$ 9,20  

32 3597 POTE DE 
500 GRS 

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. 

 R$ 3,59  

33 904 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. 

 R$ 3,55  



42 8438 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. 

 R$ 3,30 

 
 
 
46 

2764 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. 

 R$    0,68  

 

EMPRESA: HOSANA COM E REPRES PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 
EIRELI EPP 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

4 848 QUILO 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. 

 R$ 10,00  

49 350 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 

 R$ 11,62  



Secundária: Fardos lacrados com 30 quilos. Validade 
mínima: 12 meses a contar da data da entrega. 

52 282 QUILO 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. 

 R$ 10,00  

57 1192 QUILO 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, concentrado, grau brix 
mínimo de 18%. 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, contendo de 
1.000 a 1.100 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. 

 R$ 10,87  

59 251 QUILO FARINHA DE MANDIOCA: Produto obtido pela ligeira 
torração da raladura das raízes de mandioca (Manibot 

 R$ 4,93  



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: 
06 meses a partir da data de fabricação 

60 438 QUILO 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: 06 meses 
a partir da data de fabricação. 

 R$ 6,05  

61 600 QUILO 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. 

 R$ 2,64 



70 801 LITRO 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 a contar da data de entrega. 

 R$ 4,00  

73 501 QUILOS LENTILHA: Tipo 1. Embalagem Primária: Contendo de 
400 g a 1 quilo, 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 30 quilos. Validade: 12 meses. 

 R$ 14,40  

76 1606 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 de papel multifolhado ou 
plástico resistente até 30 quilos. Validade mínima: 12 
meses da data de fabricação. 

 R$ 6,55 

77 505 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. 

 R$ 4,14  

80 1198 POTE DE 
500 GRS 

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 

 R$ 4,20  



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. 

81 301 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. 

 R$ 4,17  

 

EMPRESA: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

5 270  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 
 

 R$ 12,20  

6 855 QUILO 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 

 R$ 15,50  



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. 
 

10 450 QUILO 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. 
 

 R$ 7,68  

18 687 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. 

 R$ 9,07  

19 128 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 flanders atóxica, contendo 
de 800 gramas. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado. Validade: 12 meses. 

 R$ 83,00  

20 413 LATAS DE 
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, 

 R$ 20,95  



garantindo a integridade do produto, contendo 400 
gramas, contendo os dizeres: VENDA PROIBIDA. 
Embalagem secundária: caixas de papelão 
reforçada. Validade: 12 meses. 

21 1538 LATAS DE 
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. 

 R$ 21,00  

23 5288 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. 

 R$ 23,65  

30 525 QUILO 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 

 R$ 3,73  



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. 

45 3008 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. 

 R$ 15,87  

50 102 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 

 R$ 2,95  

51 2045 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. 

 R$ 14,95  

53 90  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; 

 R$ 12,20  



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 

54 285 QUILO 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. 

 R$ 15,50  

58 150 QUILO 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. 

 R$ 7,68  

62 506 PACOTES 
DE 25 KG 

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. 

 R$ 60,00  

63 4340 QUILO 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 

 R$ 3,40  



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. 

64 838 QUILO 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. 

 R$ 4,56  

65 133 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: 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: 06 meses. 

 R$ 1,47  

66 228 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. 

 R$ 9,07  

67 42 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 
flanders atóxica, contendo de 800 gramas. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado. 
Validade: 12 meses. 

 R$ 82,75  



68 137 LATAS DE 
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. 

 R$ 20,95  

69 512 LATAS DE 
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. 

 R$ 20,95  

71 1762 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. 

 R$ 23,65  

72 2392 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 

 R$ 3,45  



validade e capacidade. Embalagem secundária: caixa 
de papelão com capacidade de 6 a 12 litros.  Validade 
mínima: 2 meses a contar da data de entrega. 

78 175 QUILO 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. 

 R$ 3,73  

90 2812 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. 

 R$ 3,98  

93 1002 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. 

 R$ 15,87  

 
 
 

94 

921 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. 

 R$       1,20 
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360 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. 

 R$     3,75  
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500 QUILOS FERMENTO BIOLÓGICO SECO: Para panificação 
Ingredientes: Fermento biológico seco 
(Saccharomyces Cerevisiae) e emulsificante 
monoestearato de sorbitana.Embalagem: Secundária: 
Caixa de papelão ondulado / Primaria: filme de 

 R$    22,00  



poliéster, polietileno e alumínio.Formato: Caixa com 20 
pacotes de 500 g.Validade: 24 meses. 

 

EMPRESA: MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

8 1725 QUILO COMPOSTO LÁCTEO COM POLPA DE 
MORANGO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS: Ingredientes: leite em pó integral, 
açúcar, soro de leite, maltodextrina, frutose, polpa 
de morango desidratada, vitaminas (A, C, D), 
ferro, corante natural. Informações nutricionais na 
porção de 38g: Carboidratos: 27 a 29g; proteínas: 
mínimo de 4g; gorduras totais: máximo 3,5g. 
Embalagem primária: saches laminados contendo 
de 1 a 2 quilos do produto, apresentar número de 
registro do SIF/MAPA DIPOA.  Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçadas 
contendo até 12 quilos. Validade: 12 meses da 
data de fabricação. 
 

 R$ 25,40  

27 2487 QUILOS MACARRÃO COM CEREAIS PENNE OU 
FUSILLI: Ingredientes: Farinha de trigo integral 
enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, 
farinha de aveia e/ou farinha de cevada e/ou 
farinha de soja. Informação nutricional na porção 
de 80g: carboidratos: 53 a 56 gramas; proteínas: 
9 a 11g; gorduras totais: máximo de 1,8g, fibra 
alimentar: mínimo de 6g. Poderão conter outros 
ingredientes desde que não descaracterizem o 
produto. Embalagem primária: Embalados em 
sacos de polietileno, atóxico, contendo de 200 
gramas a 1 quilo do produto. Embalagem 
secundária: Reembalados em fardos de papel 
multifolhado ou plástico resistente contendo 10 
quilos. 
 

 R$ 12,60  

56 575 QUILO COMPOSTO LÁCTEO COM POLPA DE 
MORANGO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS: Ingredientes: leite em pó integral, 
açúcar, soro de leite, maltodextrina, frutose, polpa 
de morango desidratada, vitaminas (A, C, D), ferro, 
corante natural. Informações nutricionais na porção 
de 38g: Carboidratos: 27 a 29g; proteínas: mínimo 
de 4g; gorduras totais: máximo 3,5g. Embalagem 
primária: saches laminados contendo de 1 a 2 
quilos do produto, apresentar número de registro 
do SIF/MAPA DIPOA.  Embalagem secundária: 
caixas de papelão reforçadas contendo até 12 
quilos. Validade: 12 meses da data de fabricação. 

 R$ 25,40  

75 828 QUILOS MACARRÃO COM CEREAIS PENNE OU FUSILLI: 
Ingredientes: Farinha de trigo integral enriquecida 

 R$ 12,60  



com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de 
aveia e/ou farinha de cevada e/ou farinha de soja. 
Informação nutricional na porção de 80g: 
carboidratos: 53 a 56 gramas; proteínas: 9 a 11g; 
gorduras totais: máximo de 1,8g, fibra alimentar: 
mínimo de 6g. Poderão conter outros ingredientes 
desde que não descaracterizem o produto. 
Embalagem primária: Embalados em sacos de 
polietileno, atóxico, contendo de 200 gramas a 1 
quilo do produto. Embalagem secundária: 
Reembalados em fardos de papel multifolhado ou 
plástico resistente contendo 10 quilos. 

 

EMPRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

28 4819 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 de papel 
multifolhado ou plástico resistente até 30 quilos. 
Validade mínima: 12 meses da data de 
fabricação. 

 R$ 4,12  

29 1515 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. 
 

 R$ 3,40  
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1082 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. 

 R$     2,24  

 

EMPRESA: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

34 3263 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. 

 R$ 22,00 

35 2025 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 

 R$ 22,00  



fabricação. 

36 863 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,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. 

 R$ 20,50  

37 3042 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. 

 R$ 19,00  



38 754 QUILOS MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE 
ARROZ DOCE COM LEITE CONDENSADO 
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E 
FIBRA: Ingredientes: Açúcar orgânico, arroz, leite 
em pó integral, fibra solúvel, amido de milho, coco 
seco ralado, sal, vitaminas (A,C,B1,B2,B3,B6), 
minerais (Ferro, Cálcio e Zinco) e polidextrose, 
aroma idêntico ao natural de coco e leite 
condensado. Informação nutricional na porção de 
32g: carboidratos: 65 a 68g; proteínas de 7,5 a 
8,5g; gorduras totais: máximo de 7g; fibra: de 11 
a 12g; sódio máximo de 110 mg. Embalagem 
primária: Embalado em saco de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, pesando de 1 a 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. 

 R$ 16,00  

39 2250 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. 
 

 R$ 14,20  

40 1500 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. 
 

 R$ 30,00  
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1501 QUILOS 

FERMENTO BIOLÓGICO SECO: Para 
panificação Ingredientes: Fermento biológico 
seco (Saccharomyces Cerevisiae) e emulsificante 
monoestearato de sorbitana.Embalagem: 
Secundária: Caixa de papelão ondulado / 
Primaria: filme de poliéster, polietileno e 
alumínio.Formato: Caixa com 20 pacotes de 
500g.Validade: 24 meses. 

 R$    18,67  

82 1087 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. 

 R$ 22,00 

83 675 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. 

 R$ 22,00  

84 287 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, 

 R$ 20,50  



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,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. 

85 1013 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. 

 R$ 19,00  

86 251 QUILOS MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE ARROZ 
DOCE COM LEITE CONDENSADO 
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E 
FIBRA: Ingredientes: Açúcar orgânico, arroz, leite 
em pó integral, fibra solúvel, amido de milho, coco 
seco ralado, sal, vitaminas (A,C,B1,B2,B3,B6), 
minerais (Ferro, Cálcio e Zinco) e polidextrose, 
aroma idêntico ao natural de coco e leite 
condensado. Informação nutricional na porção de 
32g: carboidratos: 65 a 68g; proteínas de 7,5 a 
8,5g; gorduras totais: máximo de 7g; fibra: de 11 a 
12g; sódio máximo de 110 mg. Embalagem 
primária: Embalado em saco de poliéster 
metalizado/PEBD, atóxico, pesando de 1 a 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. 

 R$ 16,00  



87 750 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. 

 R$ 14,20  

88 500 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. 

 R$ 30,00  

 

 

 
EMPRESA: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

41 1200 QUILO
S 

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. Validade: 12 meses. 

 R$ 22,20  



44 5528 LITRO
S 

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) contendo 
1.000 a 3.000 ml. Embalagem secundária: Caixas de 
papelão reforçadas, contendo até 12 litros. Validade: 6 
meses. 

 R$ 22,50  

89 400 QUILO
S 

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. Validade: 
12 meses. 

 R$ 22,20  

92 1842 LITRO
S 

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) contendo 1.000 a 3.000 ml. 
Embalagem secundária: Caixas de papelão reforçadas, 
contendo até 12 litros. Validade: 6 meses. 

 R$ 22,50  

ITENS FRACASSADOS: 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 



7 220 QUILO BISCOITO DOCE SABOR ARTIFICIAL MAISENA 
CHOCOLATE SEM LACTOSE: Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, 
açúcar invertido, cacau em pó, sal, fermentos 
químicos, estabilizante lecitina de soja, corante 
caramelo, vitaminas (B1, B2, B6). Deverá ser isento 
de lactose, colesterol e produtos de origem animal. 
Informação nutricional na porção de 30 gramas: 
gorduras totais: máximo de 3 gramas; proteínas: 
mínimo de 2,5 g; sódio máximo de 110 mg. 
Embalagem Primária: Polipropileno biorientado 
atóxico termosoldado. Embalagem secundária: 
Caixa de papelão ondulado. Validade mínima: 06 
meses a 01 ano da data de fabricação 
 

FRACASSADO 

55 73 QUILO BISCOITO DOCE SABOR ARTIFICIAL MAISENA 
CHOCOLATE SEM LACTOSE: Ingredientes: Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
amido de milho, gordura vegetal, açúcar invertido, 
cacau em pó, sal, fermentos químicos, estabilizante 
lecitina de soja, corante caramelo, vitaminas (B1, B2, 
B6). Deverá ser isento de lactose, colesterol e 
produtos de origem animal. Informação nutricional na 
porção de 30 gramas: gorduras totais: máximo de 3 
gramas; proteínas: mínimo de 2,5 g; sódio máximo 
de 110 mg. Embalagem Primária: Polipropileno 
biorientado atóxico termosoldado. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão ondulado. Validade 
mínima: 06 meses a 01 ano da data de fabricação 

 FRACASSADO  

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, 24 de Outubro de 2.018 
 
                               DR. JOSE SILVINO CINTRA 
                                             Prefeito Municipal 

 


