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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 09 de junho de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO 

X 
CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1663/2017 

Publicado no Jornal “O São Gonçalo” em 05 de junho de 
2017. 

Onde se lê: ..., a contar de 08 de maio de 2017,... 
Leia-se:     ..., a contar de 05 de junho de 2017,... 

PORTARIA Nº 1586/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 

das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, lei n.º. 050/91 de 05 de dezembro de 
1991, RESOLVE:  

Nomear, a partir de 07 de junho de 2017, em virtude da 
habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 23 
de setembro de 2016, os candidatos classificados para o car-
go de Professor Doc. I/Português conforme relação abaixo: 
PROFESSOR DOCENTE I – Português 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO
2251060 MARCELLA KAROLINE BELO RODRIGUES 1 
2163861 ANA PAULA GABRIEL FERREIRA 2 
2110130 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA MORAES 3 
2041855 ALFREDINA MONTEIRO LEMOS 4 
2151570 BARBARA POUBEL DOS SANTOS 5 
2172577 JULIO CESAR ALVES RIBEIRO 6 
2036444 ILMA DA SILVA REBELLO MACHADO 7 
2150514 MARLLON VALENCA RODRIGUES 8 
2007428 DIEGO DOMINGUES PECANHA MOREIRAO 9 
2032805 MARCELO NERY DE MATTOS 10 
2145138 KEILA RAMALHO MEDEIROS 11 
2265540 MARINA POZES PEREIRA SANTOS 12 
2224852 JULIANA ARCA MIRANDA 13 
2162210 MARIA ANITA OGURI 14 
2125595 RODRIGO DA COSTA BARCELLOS 15 
2125307 MARIA CLARA DUARTE ARRUDA 16 
2155800 NEIVA DE ALMEIDA PEREIRA 17 
2147726 LAIS CURVAO GABRIG 18 
2213834 FELIPE GONCALVES FIGUEIRA 19 
2257475 PAULA RODRIGUES GARCIA BEHRING 20 
2133415 NIVEA MUNHAO VILAS BOAS DE MAGALHAES 21 
2135256 GISELLE DA SILVA ESTUPINHA 22 
2009234 CLARISSA MARINHO DA ROCHA 23 
2201690 THAIS SANTANNA MARCONDES 24 
2271443 DARLENE ALVES DA SILVA 25 
2192993 LUDMILA COSTA RODRIGUES 26 
2126737 MARCIO GONZALEZ ABRANTES 27 
2184974 STELLA REGINA CAMPELO DIAS SENNA 28 
2237326 RENATA MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO 29 
2211181 CAROLINA FIGUEIREDO DUTRA BRUM 30 

SÃO GONÇALO, 02 de junho de 2017. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 

PGM 
EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA 
Processo nº 4332/2017. 
Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de 
Dívida. 
Partes: Município de São Gonçalo e RPR Empreendimentos e 
Participações Ltda 
Objeto: Reconhecimento do valor referente a locação do imó-
vel localizado na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 2007, lojas 
104, 105, 106 e 107, atinentes aos meses de março a dezem-
bro de 2012, firmada através do processo Administrativo nº 
32423/2011. 
Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alo-
cados à conta do Programa de Trabalho nº 
2028.04.122.1001.2117; Natureza da Despesa nº 3.3.90.92.00; 
Fonte 00. 

São Gonçalo, 25 de maio de 2017.  
VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES 

Procurador Geral 

SEMED 
TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Processo no 20.472/2017 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a presta-
ção de contas apresentada pela Associação Assistencial E-

ducacional Macadeski, relativo ao mês de Janeiro de 2017, no 
valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e 
um reais). 

DIEGO SÃO PAIO 
Secretário Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo no 20.476/2017 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a presta-
ção de contas apresentada pela Associação Assistencial E-
ducacional Macadeski, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, 
no valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessen-
ta e um reais). 

DIEGO SÃO PAIO 
Secretário Municipal de Educação 

PORTARIA SEMED Nº45/2017 
DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DO CONTRATO 
CELEBRADO ENTRE A PMSG E A EMPRESA 
VF DA ROSA REFEIÇÕES. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o que preceitua o 
artigo 67 da Lei nº 8666/93, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a contar desta data, os servidores 
Andréia Barreiros Pereira Soares – Mat. 14665, Claudia da 
Silva Malta – Mat. 11810, Geni de Oliveira Lima – Mat. 14080, 
Maria José Martins de Almeida – Mat. 15281, Rose Neide 
Campanhão de Souza Soares – Mat. 12294 e Thabata  Kyio 
Rodrigues Iwasa Diniz – Mat. 119779, para exercerem a função 
de fiscais do Contrato nº 003/2017 da SEMED, firmado com a 
Empresa VF DA ROSA REFEIÇÕES, através do Processo Ad-
ministrativo nº 18425/2016, cujo objeto é o fornecimento de 
gêneros alimentícios para merenda escolar, cabendo a esses 
servidores a fiscalização e atestado dos documentos fiscais. 

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

São Gonçalo, 05 de junho de 2017. 
DIEGO SÃO PAIO 

Secretário Municipal de Educação 

SEMEL 
EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 040/SEMEL/2017 – PROGRAMA ES-
PORTE E LAZER DA CIDADE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33491/2014 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso IX da Constituição 
Federal e Lei Municipal nº 447/2012. 
OBJETO: Contrato de Prestação de serviços temporários, do 
“PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE”. 
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
CONTRATADOS: 

NOME FUNÇÃO N° CONTRATO VIGÊNCIA 
DATA 

ASSINATURA 
Flaviana Camelo de 
Sousa 

Agente Social de 
Dança II 

040/SEMEL/2017 09 meses 06/06/2017 

JOAQUIM DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

SEMDUR 
PORTARIA SEMDUR Nº 05/2017 

CONSIDERANDO A DETERMINAÇÃO INSERTA NA 
CI/SEDUR Nº 23/2017, QUE DETERMINOU FOSSEM DEVOLVI-
DOS TODOS OS PROCESSOS COM CARGA PARA OS FIS-
CAIS DE OBRAS PARA O DFU; 

CONSIDERANDO O CONTEÚDO DA CI/DFU Nº 09 , 
QUE INFORMOU O DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DE-
TERMINAÇÃO; 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART.203 DA  LEI 
050/91; 

RESOLVE o Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, no uso de suas atribuições, RESOLVE  instaurar 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, com o escopo de apurar possí-
vel infração administrativa disciplinar consistente na recusa 
de devolução dos Processos Administrativos nº 41.879/16 e 
41.880/16, a ser composta dos seguintes servidores, sob pre-
sidência do primeiro: 

Renato César da Silva (matrícula PMSG nº 10779)   
Leandro Bessa da Silva (matrícula PMSG nº 120707) 
Armando Paulo dos Santos Neto (matricula PMSG nº 
120679)  
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A presente comissão terá sessenta dias, a contar da 
publicação da presente, para finalização dos trabalhos. 

São Gonçalo, 06 de junho de 2017. 
AÉCIO NERY DE ALMEIDA SOARES 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

FMS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/FMS/2017 
EXTRATO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO  
torna público para o conhecimento de todos os interessados, 
o Extrato Trimestral da Ata de Registro de Preços, referente 
ao Pregão Eletrônico FMS N° 018/2016, Processo Administra-
tivo nº 1626/2016, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO.  

EMPRESA: ALL FOOD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA-ME 

C.N.P.J: 01.742.126/0001-02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QUANT. MARCA V UNIT. V. TOTAL 

1 

Achocolatado em pó 
- solúvel, instantâ-
neo, a base de 
cacau, açúcar, 
enriquecido com 
vitaminas e sais 
minerais, maltodex-
trina, emulsificante 
lecitina de soja, 
antioxidante ácido 
ascórbico e aroma-
tizante. Embalagem 
com 400g, com 
textura fina e 
homogênea, a partir 
de matérias primas 
sãs e limpas, livres 
de sujidades, 
materiais terrosos, 
detritos animais 
vegetais, casca de 
semente de cacau, 
parasitos e larvas 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes; 
embalagem resis-
tente e atóxica. 
Validade mínima de 
06 meses a contar 
da data da entrega. 

PCT 10.000 MUKKI 4,00 40.000,00 

2 

Açúcar cristal - 
Embalagem 1kg. 
Contendo no 
mínimo 99,3% de 
sacarose, com 
aspecto sólido e 
cristais bem defini-
dos, cor branca, 
odor e sabor pró-
prios do produto, 
livre de fermenta-
ção, sem umidade, 
sem empedramen-
tos, isento de 
matéria terrosa, de 
parasitas e de 
detritos animais ou 
vegetais, com 
embalagem primá-
rias em plástico 
resistente que 
garanta a integrida-
de do produto até o 
consumo, contendo 
01 (um quilo), 
reembaladas em 
fardos reforçados, 
com prazo de 
validade de 01 (um) 
ano a cada forneci-
mento. A data de 
validade deverá 
constar da embala-
gem primária e da 
embalagem secun-
dária, exceto 
quando a embala-
gem secundária for 
transparente. 

KG 4.000 CLARION 3,50 14.000,00 

3 

Açúcar refinado, 
embalagem atóxica 
sache de 5g, na cor 
branca, rápida 
dissolução, sacaro-
se de cana-de-
açúcar. O produto 
deverá ter registro 
no Ministério da 
Saúde e atender a 
Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 360.000 CLARION 0,07 25.200,00 

4 

Açúcar refinado, 
pacote de 1kg - na 
cor branca, rápida 
dissolução, sacaro-
se de cana-de-
açúcar. O produto 
deverá ter registro 
no Ministério da 
Saúde e atender a 
Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde. 
Embalagem em 
polietileno, atóxica. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 30.000 CLARION 2,90 87.000,00 

5 

Adoçante em pó a 
base de ciclamato 
de sacarina sódica, 
sache 800mg, de 
papel impermeável, 
com vedações 
mecânicas (sela-
gem), resistente à 
umidade. Embala-
gem contendo 
dizeres de rotula-
gem, composição 
nutricional, data de 
fabricação e prazo 
de validade. Inscri-
ção no órgão 
competente. Valida-
de mínima de 6 
meses a contar da 
data da entrega.  

UND 190.000 ADOCIL 0,26 49.400,00 

6 

Adoçante em pó a 
base de sucralose, 
em sache de 800 
mg, de papel 
impermeável, com 
vedações mecâni-
cas (selagem), 
resistente à umida-
de. Embalagem 
contendo dizeres de 
rotulagem, compo-
sição nutricional, 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Inscrição no órgão 
competente. Valida-
de mínima de 6 
meses a contar da 
data da entrega. 

UND 100.000 ADOCIL 0,18 18.000,00 

7 

Adoçante líquido a 
base de ciclamato 
de sacarina sódica, 
embalagem plástica 
de até 100 ml. 
Embalagem conten-
do dizeres de 
rotulagem, compo-
sição nutricional, 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Inscrição no órgão 
competente. Valida-
de mínima de 6 
meses a contar da 
data da entrega. 

UND 900 ADOCIL 1,90 1.710,00 

8 

Adoçante líquido a 
base de sucralose, 
embalagem plástica 
de até 100ml. 
Embalagem conten-
do dizeres de 
rotulagem, compo-
sição nutricional, 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Inscrição no órgão 
competente. Valida-
de mínima de 6 
meses a contar da 
data da entrega. 

UND 300 ADOCIL 3,51 1.053,00 

9 

Água de coco - água 
de coco natural. 
Embalagem de 
200ml. Isenta de 
glúten. Não fermen-
tada e não alcoólica. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 800 DUCOCO 1,98 1.584,00 
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10 

Água mineral – 
embalagem plástica 
com 20 litros, não 
gaseificada. Com 
registro no Ministé-
rio da Saúde, RDC 
nº54/2000 e CNNPA. 
Rótulo contendo a 
origem da água 
mineral como: nome 
da fonte, natureza 
da água, localidade, 
data e número de 
concessão da lavra, 
nome e endereço do 
concessionário. 
Contendo análise 
físico-química, 
composição analíti-
ca e classificação, 
ano, mês de engar-
rafamento e prazo 
de validade. Valida-
de mínima de 03 
meses a contar da 
data da entrega.  

UND 3.000 
PEDRA 
BONITA 

5,00 15.000,00 

11 

Alecrim desidratado, 
embalagem conten-
do 25g em folhas 
secas; obtido de 
espécimes vegetais 
genuínos; sãos e 
limpos; de colora-
ção verde pardacen-
ta; com cheiro 
aromático e sabor 
próprio; isenta de 
sujidades e materi-
ais estranhos a sua 
espécie. Acondicio-
nado em saco 
plástico transparen-
te, atóxico; resisten-
te e hermeticamente 
vedado, validade 
mínima 12 meses a 
contar da data da 
entrega. 

PCT 600 
CHINEZI-

NHO 
1,49 894,00 

12 

Ameixa seca - Tipo 
seca, sem caroço, 
em pacote de 300g a 
500g. Com normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 800 OLÉ 9,17 7.336,00 

13 

Amido de milho - 
produto amiláceo 
extraído do milho, 
com aspecto, cor, 
cheiro e sabor 
próprio; umidade 
máxima de 14% por 
peso; isento de 
sujidades, parasitas 
e larvas. Validade 
mínima de 10 meses 
a contar da entrega, 
acondicionado em 
saco de papel 
impermeável, 
fechado; embalado 
em caixa de papel 
de 200g. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 

PCT 1.500 APTI 1,65 2.475,00 

14 

Amido de milho 
enriquecido - sabor 
baunilha c/ vitami-
nas e sais minerais. 
Com normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Acondicionado em 
saco de papel 
impermeável, 
fechado; embalado 
em caixa de 200g. 
Validade mínima de 
06 meses a contar 
da data da entrega. 

PCT 2.500 APTI 2,49 6.225,00 

15 

Arroz agulhinha, 
longo, fino, tipo I, de 
safra corrente, 
obtido a partir de 
matéria prima sã, 
limpa e de boa 
qualidade, livre de 
fungos, leveduras, 
sujidades, materiais 
terrosos, parasitas, 
larvas e odores 
estranhos. Embala-
do em pacotes com 
5 kg, resistentes a 
atóxicos. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 15.000 COPA 2,20 33.000,00 

16 

Arroz parbolizado, 
tipo 1, longo, 
constituídos de 
grãos inteiros, com 
teor de umidade 
máxima 15%, isento 
de sujidades e 
materiais estranhos, 
embalagem de 1 kg 
em sacos plásticos 
transparentes e 
atóxicos, limpos não 
violados, resistentes 
que garantam a 
integridade do 
produto até o 
momento do con-
sumo acondiciona-
dos em fardos 
lacrados. A embala-
gem deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informação nutri-
cional, número do 
lote, data de valida-
de, quantidade do 
produto. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 
06 (seis) meses a 
partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

KG 45.000 COPA 1,88 84.600,00 

17 

Aveia em flocos 
finos – apresentan-
do fácil solubilidade. 
Embalagem de 500g, 
acondicionado em 
sacos plástico 
apropriados, fecha-
dos, isenta de 
sujidades, parasitas 
e larvas. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 900 APTI 3,85 3.465,00 

18 

Azeite puro de oliva: 
azeite de oliva extra-
virgem, contendo 
acidez máxima de 
0,5%, isento de 
ranço e substâncias 
estranhas, validade 
mínima de 10 meses 
a contar da data de 
entrega. Deve 
constar em sua 
embalagem primária 
dados do distribui-
dor e/ou fabricante, 
data de fabricação, 
validade, número do 
lote, composição. 
Garrafa de vidro de 
500 ml. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

LT 300 
QUINTA DO 

CAIS 
17,50 5.250,00 

19 

Azeitona preta, em 
conserva inteira 
sem caroço, em 
conserva, preparada 
com os frutos 
curados na varieda-
de preta, imersos 
em salmoura de 
concentração 
apropriada, em 
recipientes herméti-
cos, coloração 
uniformes submeti-
dos ao processo 
tecnológico ade-
quado, atendendo 
as condições gerais 
do código sanitário 
de alimentos. 
Acondicionada em 
embalagem com 2kg 
devendo ser consi-
derado como peso 
líquido do produto 
drenado. Produto, 
devidamente 
rotulado e identifi-
cado nos aspectos 
qualitativo e quanti-
tativo indicando 
claramente o peso 
líquido do produto 
drenado, o prazo de 
validade, marca 
comercial, proce-
dência de fabrica-
ção, informação 
nutricionais, número 
do registro no órgão 
competente e 
demais dado 
conforme legislação 
vigente, reembalado 
de acordo com a 
praxe comercial. 
Prazo de validade 
mínimo de 12 meses 
a partir data de 
entrega. 

KG 300 JUSSARA 19,90 5.970,00 



 

4 

20 

Azeitona verde, em 
conserva inteira 
sem caroço, em 
conserva, preparada 
com os frutos 
curados na varieda-
de preta, imersos 
em salmoura de 
concentração 
apropriada, em 
recipientes herméti-
cos, coloração 
uniformes submeti-
dos ao processo 
tecnológico ade-
quado, atendendo 
as condições gerais 
do código sanitário 
de alimentos. 
Acondicionada em 
embalagem com 2kg 
devendo ser consi-
derado como peso 
líquido do produto 
drenado. Produto, 
devidamente 
rotulado e identifi-
cado nos aspectos 
qualitativo e quanti-
tativo indicando 
claramente o peso 
líquido do produto 
drenado, o prazo de 
validade, marca 
comercial, proce-
dência de fabrica-
ção, informação 
nutricionais, número 
do registro no órgão 
competente e 
demais dado 
conforme legislação 
vigente, reembalado 
de acordo com a 
praxe comercial. 
Prazo de validade 
mínimo de 12 meses 
a partir data de 
entrega. 

KG 300 JUSSARA 19,90 5.970,00 

21 

Batata palha, 
embalagem conten-
do até 900 gramas, 
frita embalada, tipo 
palha fina, embala-
gem com identifica-
ção do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade e 
peso líquido. O 
produto devera ter 
registro no ministé-
rio da agricultura ou 
ministério da saúde. 
Prazo de validade 
mínimo de 6 meses 
a partir data de 
entrega. 

KG 1.500 CRAC 11,54 17.310,00 

22 

Bebida à base de 
soja - composição: 
água, açúcar, suco 
de fruta concentra-
do, proteína isolada 
de soja, corante 
natural. Isento de 
glúten, lactose e 
colesterol. Fonte de 
Cálcio. Sem conser-
vantes. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Embalagem tetra-
pack de 1 litro. 
Validade mínima de 
4 meses a contar da 
data da entrega. 
Sabores variados. 

LT 5.000 MAIS 5,00 25.000,00 

23 

Bebida à base de 
soja zero açúcar- 
composição: água, 
proteína isolada de 
soja, suco concen-
trado, aromatizante, 
corante natural. 
Edulcorantes 
artificiais sucralose 
e acessulfame K.  
Isento de glúten, 
sacarose, lactose e 
colesterol. Embala-
gem tetrapack de 1 
litros. Validade 
mínima de 4 meses 
a contar da data da 
entrega.  Sabores 
variados. 

LT 2.500 MAIS 4,00 10.000,00 

24 

Bebida láctea à base 
de cereais pronta 
para o consumo, 
embalagem 200 ml. 
Enriquecido com 
zinco, vitamina A, 
Vitamina C e ferro 
de alta absorção. 
Indicado para 
crianças a partir do 
6º mês de vida. 
Sabores diversos. 
Composição: Água, 
leite em pó desnata-
do, açúcar, farinha 
de arroz, farinha de 
trigo enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, amido, óleo 
de milho, óleo de 
canola, óleo de 
palma, sais minerais 
(carbonato de 
cálcio, fosfato 
dissódico, fumarato 
ferroso, sulfato de 
zinco, iodeto de 
potássio), farinha de 
milho enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, vitaminas 
(vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido 
pantotênico, vitami-
na b6, vitamina a, 
vitamina b1, ácido 
fólico, vitamina b2, 
biotina, vitamina k, 
vitamina d, vitamina 
b12), emulsificante 
lecitina de soja e 
aromatizante 
vanilina. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

UND 3.500 MAIS 1,44 5.040,00 

25 

Biscoito Água sem 
sal - tipo: cracker. 
Composição: 
farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
açúcar invertido, 
amido de milho. 
Crocante, íntegro. 
Isento de gordura 
trans na porção. 
Embalagem de 200g. 
Com normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
06 meses a contar 
da data da entrega. 

PCT 3.500 MABEL 1,19 4.165,00 

26 

Biscoito Água sem 
sal pacote Individual 
- tipo: cracker. 
Composição: 
farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
margarina, amido de 
milho. Crocante, 
íntegro. Isento de 
gordura trans na 
porção. Embalagem 
de 15 a 25g. Valida-
de mínima de 06 
meses a contar da 
data da entrega. 

UND 51.000 MABEL 2,89 147.390,00 

27 

Biscoito cream 
cracker - Composi-
ção: farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
amido, extrato de 
malte, sal refinado, 
açúcar, fermentos 
químicos. Consis-
tência crocante e 
integro, com sabor 
característico. 
Isento de gordura 
trans na porção. 
Embalagem inviolá-
vel de 200g. Com 
normas de produção 
e embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega.  

PCT 16.000 MABEL 1,20 19.200,00 

28 

Biscoito cream 
cracker pacote 
Individual - Compo-
sição: farinha de 
trigo, gordura 
vegetal, amido, 
extrato de malte, sal 
refinado, açúcar. 
Crocante e integro. 
Isento de gordura 
trans na porção. 
Embalagem inviolá-
vel de 20 a 30g. Com 
normas de produção 
e embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

UND 100.000 MABEL 0,55 55.000,00 
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29 

Biscoito de polvilho 
tradicional embala-
gem 100g; a base de 
polvilho, ovo 
gordura vegetal 
hidrogenada s/ 
gordura trans, sal 
refinado, sem 
glúten. Produzidos a 
partir de matéria 
prima de qualidade; 
embalagem de 
material atóxico e 
rotulagem de acordo 
com legislação da 
ANVISA, constando 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Na data da entrega o 
produto deverá ter 
validade mínima de 
03 meses a partir da 
data de fabricação. 

PCT 500 CRAC 1,98 990,00 

30 

Biscoito doce tipo 
rosquinha – Descri-
ção: rosquinha 
sabor artificial de 
leite, obtido de uma 
massa de farinha de 
trigo,enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico,açúcar 
cristal,gordura 
vegetal hidrogena-
da, açúcar invertido, 
amido milho, 
sal,aroma artificial 
de leite, bicarbonato 
de sódio, bicarbona-
to de amônia, 
estabilizante de soja 
. Contém gluten. 
Embalagem primária 
pacote de polipropi-
leno atóxico, 
resistente, herméti-
camente fechado, 
com peso liquido de 
300 a 400gramas. 
Embalagem secun-
dária: reembalados 
em caixa de papelão 
reforçado contendo 
no máximo 8 kilos. 
Considera-se 
imprópria a embala-
gem defeituosa que 
exponha o produto a 
contaminação e 
alteração. 

KG 3000 MABEL 2,00 6.000,00 

31 

Biscoito doce 
pacote Individual -  
Composição: 
farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
margarina, amido de 
milho, sal refinado, 
açúcar. Crocante, 
íntegro. Isento de 
gordura trans na 
porção. Embalagem 
de 20 a 25g. Com 
normas de produção 
e embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

UND 85.000 MABEL 0,20 17.000,00 

32 

Biscoito doce- Tipo: 
Maria - Composição: 
farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
margarina, amido de 
milho, sal refinado, 
açúcar. Crocante, 
integro. Isento de 
gordura trans na 
porção. Embalagem 
de 200g. Com 
normas de produção 
e embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

PCT 13.000 MABEL 1,20 15.600,00 

33 

Bolo de baunilha 
com cobertura e 
recheio sabor 
chocolate - embala-
gem individual com 
40 a 45g. Composi-
ção: açúcar, gordura 
vegetal, cacau, soro 
de leite, massa de 
cacau, sal, açúcar, 
farinha de trigo 
fortificada com ferro 
e ácido fólico, 
recheio de chocola-
te, gordura vegetal, 
ovo, açúcar inverti-
do, farinha de soja, 
sal. Validade mínima 
de 06 meses a 
contar da data de 
entrega.  

UND 50.000 MELRO 0,69 34.500,00 

34 

Bolo de cenoura 
com recheio de 
chocolate - embala-
gem individual com 
40 a 45g. Composi-
ção: Farinha de trigo 
fortificada com ferro 
e ácido fólico, 
açúcar, ovo, óleo de 
girassol, cenoura 
crua, açúcar inverti-
do, sal, suco de 
laranja, fibra de 
laranja, corante 
natural beta carote-
no. Recheio: Água, 
açúcar, xarope de 
glucose, leite 
integral em pó, 
cacau natural, 
amido de mandioca, 
polidextrose, 
aromatizante 
sintético idêntico ao 
natural. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data de 
entrega.  

UND 50.000 MELRO 0,70 35.000,00 

35 

Café em pó torrado 
e moído - com selo 
ABIC e RDC277, 
embalagem almofa-
dada de 500g. Com 
validade 06 meses a 
partir da entrega 
pelo fornecedor, 
com registro da data 
de fabricação e 
validade estampa-
das no rótulo da 
embalagem, com no 
máximo 20% PVA, 
gosto predominante 
de café arábica, 
admitindo-se o 
conilon, ponto de 
torrefação média, 
aroma e sabor 
característico do 
produto. 

UND 9.000 
EVO 

LUTO 
8,00 72.000,00 

36 

Canela em pau; 
obtida da casca de 
espécimes vegetais 
genuínos; grãos 
sãos e limpos; de 
coloração pardo 
amarelada ou 
marrom claro; com 
aspecto cheiro 
aromático e sabor 
próprios; livre de 
sujidades e materi-
ais estranhos a sua 
espécie; acondicio-
nada em saco 
plástico transparen-
te, atóxico. Embala-
gem com 10 g. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 10 KITANO 21,80 218,00 

37 

Canela em pó - fina 
homogênea; obtida 
da casca de espé-
cimes vegetais 
genuínos; grãos 
sãos e limpos; de 
coloração pardo 
amarelada ou 
marrom claro; com 
aspecto cheiro 
aromático e sabor 
próprios; livre de 
sujidades e materi-
ais estranhos a sua 
espécie; acondicio-
nada em saco 
plástico transparen-
te, atóxico, cons-
tando de data de 
validade. Embala-
gem de 10g. Valida-
de mínima de 6 
meses a contar da 
data da entrega. 

KG 10 KITANO 17,26 172,60 

38 

Canjica branca, tipo 
único, produzida 
com grãos selecio-
nados, isentos de 
matéria terrosa, 
parasitas, larvas, 
mofos e sujidades. 
Embalagem plástica 
transparente atóxica 
de 500g. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 300 YOKI 4,64 1.392,00 

39 

Canjiquinha, sub-
produto do milho, 
de cor amarela, fina, 
enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica 
com 500 gramas, 
isento de mofo, 
odores estranhos ou 
qualquer substância 
nociva. Prazo 
mínimo de validade 
de 06 meses a partir 
da data de entrega.  

KG 300 YOKI 2,62 786,00 
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40 

Catchup - composto 
a base de polpa e 
suco de tomate, sal, 
açúcar e outras 
substâncias permi-
tidas, admitindo no 
mínimo 35% de 
resíduos secos, de 
consistência cremo-
sa, cor, cheiro e 
sabor próprios, 
isento de sujidades 
e seus ingredientes 
de preparo em 
perfeito estado de 
conservação, 
acondicionado em 
embalagem tetrapak 
com 200g. A emba-
lagem deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção, procedência, 
informações nutri-
cionais, número do 
lote, data de valida-
de, quantidade de 
produto e atender as 
especificações 
técnicas da ANVISA 
e INMETRO. Prazo 
de validade mínimo 
de 6 meses a partir 
data de entrega. 

KG 300 DAJUDA 12,00 3.600,00 

41 

Chá de Camomila 
sachés com 01 g, 
reembalados em 
caixas com 10 
unidades  - produto 
natural à base de 
planta, destinado à 
preparação de 
infusões, 100% 
flores de Camomila. 
Reembaladas em 
sacos de papel 
multifolhado ou 
caixas de papelão 
Rotulagem Nutricio-
nal Obrigatória. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. A data 
de validade deverá 
constar da embala-
gem primária e da 
embalagem secun-
dária. 

CX 200 
ITALIA 
NINHO 

1,95 390,00 

42 

Chá de Erva-Cidreira 
sachés com 01g, 
reembalados em 
caixas com 10 
unidades  - desse-
cado Validade: 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. A 
data de validade 
deverá constar da 
embalagem primária 
e da embalagem 
secundária. 

CX 200 
ITALIA 
NINHO 

1,95 390,00 

43 

Chá de Erva-Doce 
sachés com 01g, 
reembalados em 
caixas com 10 
unidades - proveni-
ente do fruto da 
Pimplinella ani-
sum,L., maduro, 
inteiro, são, limpo e 
sem umidade 
Validade mínima 06 
meses a partir da 
data de entrega. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes.  A 
data de validade 
deverá constar da 
embalagem primária 
e da embalagem 
secundária. 

CX 200 
ITALIA 
NINHO 

1,95 390,00 

44 

Chá erva mate 
tostada - cx. c/ 200 
g, hastes, pecíolos e 
pedúnculos de erva 
mate, queimado sem 
coloração artificial, 
sem mistura com 
outras ervas. 
Reembaladas em 
caixas de papelão 
reforçadas, conten-
do 30 caixinhas em 
cada. No rótulo 
deverá constar a 
denominação “chá”, 
seguida da classifi-
cação e procedên-
cia. Rotulagem 
Nutricional Obriga-
tória. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes 
Validade: No mínimo 
12 (doze) meses a 
partir da data de 
entrega. A data de 
validade deverá 
constar da embala-
gem primária e da 
embalagem secun-
dária. 

CX 3500 
ITALIA 
NINHO 

3,87 13.545,00 

45 

Chá Preto sachés 
com 01g, reembala-
dos em caixas com 
10 unidades  - com 
folhas, talos e 
brotos sãos e 
limpos, procedentes 
de espécimes 
vegetais genuínos. 
Não devem conter 
substâncias estra-
nhas à sua constitu-
ição normal, nem 
elementos vegetais 
estranhos à espécie. 
Não pode ser 
colorido artificial-
mente, cor negra 
sabor e odor carac-
terístico. Validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. A data de 
validade deverá 
constar da embala-
gem primária e da 
embalagem secun-
dária.  

CX 200 
ITALIA 
NINHO 

1,95 390,00 

46 

Coco ralado desi-
dratado e parcial-
mente desengordu-
rado, não acrescido 
de açúcar, com a 
seguinte composi-
ção: côco ralado 
desidratado e 
conservador ins 
220.  Com aspecto, 
cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de 
materiais estranhos 
a sua espécie; 
acondicionado em 
saco plástico 
transparente, 
atóxico, resistente; 
validade mínima 06 
meses a contar da 
entrega. Embalagem 
de 1 kg. 

KG 200 DUCOCO 23,00 4.600,00 

47 

Colorau. Colorífico 
em pó fino, homo-
gêneo; obtido de 
frutos maduros de 
espécimes genuí-
nos; grãos sãos 
limpos, dessecados 
e moídos; de 
coloração vermelho 
intenso; com 
aspecto, cor cheiro 
e sabor próprios, 
isento de materiais 
estranhos a sua 
espécie; acondicio-
nado em saco 
plástico transparen-
te, atóxico, resisten-
te; validade mínima 
06 meses a contar 
da entrega. Embala-
gem de 1 kg. 

KG 500 
ITALIA 
NINHO 

4,07 2.035,00 

48 

Creme de leite - com 
peso de 200g 
apresentando teor 
de gordura extraída 
do leite de vaca 
mínima de 25%; 
embalagem, com 
validade mínima de 
10 meses a contar 
da data da entrega. 

UND 4000 
CAMPO 
NESA 

1,87 7.480,00 
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49 

Doce de banana 
cremoso, embala-
gem lata 5kg - 
Composição: polpa 
de banana e açúcar. 
Embalagem conten-
do data de fabrica-
ção e validade. 
Embalagem incólu-
me, sem amassados 
e ferrugem Normas 
de produção e que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 9 meses 
a contar da data da 
entrega. 

LATA 200 HUÉ 26,46 5.292,00 

50 

Doce de goiaba 
cremoso, embala-
gem lata 5kg  - 
Composição: polpa 
de goiaba e açúcar. 
Embalagem conten-
do data de fabrica-
ção e validade. 
Embalagem incólu-
me, sem amassados 
e ferrugem. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 9 meses 
a contar da data da 
entrega. 

LATA 200 HUÉ 26,46 5.292,00 

51 

Doce de leite 
cremoso, embala-
gem lata 5kg  - 
Composto de leite 
de vaca e açúcar; 
Embalagem conten-
do data de fabrica-
ção e validade. 
Embalagem incólu-
me, sem amassados 
e ferrugem. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 9 meses 
a contar da data da 
entrega.  

LATA 200 HUÉ 26,46 5.292,00 

52 

Doce tablete banana 
- composição 
banana e açúcar. 
Embalagem de 30g, 
incólume e individu-
almente embalados 
constando data de 
validade e fabrica-
ção. Aspecto, cor e 
cheiro próprio, 
sabor doce, ausên-
cia de sujidades, 
parasitos e larvas. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
9 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 45000 HUÉ 0,33 14.850,00 

53 

Doce tablete leite - 
composição leite de 
vaca e açúcar, 
consistência macia, 
não açucarada. 
Embalagem de 30g, 
incólume, constan-
do data de fabrica-
ção e validade. 
Individualmente 
embalados, aspecto 
próprio. Cor: 
amarelada ou 
amarelo-pardacenta. 
Odor: próprio. 
Sabor: doce. Au-
sência de sujidades, 
parasitos e larvas. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
9 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 45.000 HUÉ 0,33 14.850,00 

54 

Ervilha seca –
Descrição: ervilha 
seca tipo I, livre de 
sujidades, materiais 
terrosos, parasitas e 
larvas. Embalagem 
primária: o produto 
deverá estar acon-
dicionado em 
pacotes plásticos, 
atóxico, contendo 
500 gramas do 
produto. A embala-
gem secundaria 
deverá ser em 
fardos plásticos 
contendo no máxi-
mo 12 kilos. Consi-
dera-se imprópria a 
embalagem defeitu-
osa que exponha o 
produto a contami-
nação e alteração. 
Prazo de validade 
mínimo de 6 meses 
a partir data de 
entrega. 

KG 1.500 
GRAN 
FINO 

6,35 9.525,00 

55 

Ervilha verde em 
conserva - simples, 
inteira, imersa em 
líquido, tamanho e 
coloração unifor-
mes, produto 
preparado com as 
ervilhas previamen-
te debulhadas, 
envasadas, reidra-
tadas ou pré -
cozidas, imersas em 
líquido de cobertura 
apropriados, subme-
tidas a processo 
tecnológico ade-
quado antes ou 
depois de hermeti-
camente fechadas 
nos recipientes 
utilizados, a fim de 
evitar sua alteração. 
Acondicionada em 
lata com 2 kg 
drenados, sendo 
considerado como 
peso líquido o 
produto drenado. 
Estar isento de 
fermentação e de 
indicadores de 
processamento 
defeituoso. Sem 
corantes artificiais, 
isento de sujidades 
e fermentação não 
devem estar amas-
sados; enferrujados 
e estufados; não 
devem conter 
perfurações; princi-
palmente nas 
costuras; não 
devem soltar ar com 
cheiro azedo ou 
podre, quando 
abertos; não devem 
apresentar manchas 
escuras e ferrugem, 
na parte interna; 
atender as exigên-
cias do ministério 
da agricultura e 
DIPOA e regulamen-
to de inspeção 
industrial e sanitária 
de produtos de 
origem vegetal. 
Prazo de validade 
mínimo de 6 meses 
a partir data de 
entrega. 

KG 900 JUSSARA 16,00 14.400,00 

56 

Essência de bauni-
lha - Embalagem 
30ml - Essência de 
baunilha líquida, cor 
âmbar escuro, 
homogênea, emba-
lada em frasco 
plástico resistente, 
atóxico e inodoro 
com 30ml, Com 
rotulagem perfeita 
contendo identifica-
ção, procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de valida-
de com no mínimo 
de 6 meses. 

UND 200 
DR.  

OETCKER 
3,69 738,00 
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57 

Extrato de tomate - 
deve estar isento de 
fermentação e de 
indicadores de 
processamento 
defeituoso. Sem 
corantes artificiais, 
isento de sujidades 
e fermentação. As 
latas não devem 
estar amassadas; 
enferrujados e 
estufados; não 
devem conter 
perfurações; princi-
palmente nas 
costuras; não 
devem soltar ar com 
cheiro azedo ou 
podre, quando 
abertos; não devem 
apresentar manchas 
claras ou escuras e 
ferrugem, na parte 
interna. Prazo de 
validade mínimo de 
6 meses a partir 
data de entrega. 

KG 4000 QUERO 2,58 10.320,00 

58 

Farinha de aveia, 
integral, isenta de 
sujidades, parasitas 
e larvas, admitindo 
umidade máxima de 
15% por peso, 
acondicionado em 
sacos plástico 
apropriados, fecha-
dos, reembalado em 
caixa de papel 
vedada de 200g e 
500g.  Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega.  

KG 600 YOKI 6,90 4.140,00 

59 

Farinha de mandio-
ca fina, crua, pacote 
com 01kg branca; 
isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; 
com aspecto, odor, 
e sabor próprios, 
acondicionado em 
saco plástico, 
atóxico; embalagem  
e suas condições de 
acordo com a 
legislação em vigor. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 3000 
GRAN 
FINO 

3,83 11.490,00 

60 

Farinha de rosca, 
confeccionada a 
partir de pão com ou 
sem sal, embalagem 
com 0,5 a 01 kg. 
Deverá atender ao 
NTA 47 do decreto 
Lei Nº12.486 DE 20/ 
10/78. 

KG 800 
GRAN 
FINO 

4,00 3.200,00 

61 

Farinha de trigo 
especial pacote com 
01 kg; obtida do 
trigo moído, limpo, 
desgerminado; de 
cor branca; isenta 
de sujidades, 
parasitos e larvas; 
livre de fermenta-
ção, mofo e materi-
ais terrosos; acon-
dicionada em 
embalagem apropri-
ada (plástico), 
atóxica. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 2000 ROSA 2,43 4.860,00 

62 

Farinha láctea - pré-
cozida, adicionada 
de vitaminas e sais 
minerais.  Apresen-
tação em pó, 
embalagem com 
240g. Composição: 
farinha de trigo, leite 
em pó integral, 
açúcar, sal, glúten, 
fácil solubilidade. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 2.000 
NUTRI 
BOM 

9,00 18.000,00 

63 

Feijão Branco Tipo I 
– Descrição: Feijão 
branco, tipo I 
novo;constituído de 
grãos inteiro e de 
tamanho de forma-
tos natu-
rais,maduros,limpos 
e secos – caracterís-
ticas de acordo com 
a legislação vigen-
te,código sanitá-
rio.Embalagem 
primá-
ria:acondicionados 
em sacos plásticos 
de polietileno de 
500gramas e reem-
balados em fardos 
plásticos contendo 
no máximo 12 kilos.  
Considera-se 
imprópria a embala-
gem defeituosa que 
exponha o produto a 
contaminação e 
alteração.  Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 1 KITANO 3,00 3,00 

64 

Feijão carioquinha 
tipo 01, pacote com 
01 kg, safra corren-
te, a partir de 
matéria primas sãs, 
limpas e de boa 
qualidade, livre de 
mofo, sujidades, 
materiais terrosos, 
parasitos, larvas, 
odores estanhos, 
resistentes, atóxi-
cos, com validade 
de 06 meses após a 
data de entrega. 

KG 3000 KITANO 7,00 21.000,00 

65 

Feijão mulatinho 
tipo 01, pacote com 
01 kg, safra corren-
te, a partir de 
matéria primas sãs, 
limpas e de boa 
qualidade, livre de 
mofo, sujidades, 
materiais terrosos, 
parasitos, larvas, 
odores estanhos, 
resistentes, atóxi-
cos, com validade 
de 06 meses após a 
data de entrega. 

KG 3.000 KITANO 5,50 16.500,00 

66 

Feijão preto, tipo 01, 
novo, constituído de 
grãos inteiros e 
sadios, com umida-
de permitida em Lei, 
isento de material 
terroso, sujidades e 
mistura de outras 
espécies, a partir de 
matéria primas sãs, 
limpas e de boa 
qualidade, livre de 
mofo, acondiciona-
do em pacote de 01 
kg e embalagem 
secundária plástica 
resistente com peso 
líquido de 30kg, com 
registro do Ministé-
rio da Agricultura. 
Prazo de validade de 
no mínimo 6 meses 
a partir da entrega 
do produto. 

KG 25.000 KITANO 5,80 145.000,00 

67 

Feijão, tipo fradinho 
tipo 01, novo, 
constituído de grãos 
inteiros e sadios, 
com umidade 
permitida em Lei, 
isento de material 
terroso, sujidades e 
mistura de outras 
espécies, acondi-
cionado em pacote 
de 01 kg e embala-
gem secundária 
plástica resistente 
com peso líquido de 
30kg, com registro 
do Ministério da 
Agricultura. Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

KG 900 KITANO 2,80 2.520,00 

68 

Fermento em pó, 
lata com 250 g, 
composto de 
pirofosfato ácido de 
sódio; bicarbonato 
de sódio, fosfato 
monocalcio, valida-
de mínima 04 meses 
a contar da data de 
entrega; acondicio-
nado hermeticamen-
te. 

KG 300 YOKI 7,00 2.100,00 
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69 

Flocos de cereais - 
pré-cozido. Compo-
sição: farinha trigo 
integral, aveia e 
cevada. Enriquecido 
com vitaminas e 
sais minerais, fácil 
solubilidade. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
9 meses a contar da 
data da entrega.  

KG 900 YOKI 5,88 5.292,00 

70 

Fubá fino, aplicação 
culinária em geral, 
100% milho, aspecto 
físico pó, cor 
amarela, matéria-
prima milho. Oriun-
do da moagem do 
grão de milho, sadio 
e limpo, não deven-
do conter material 
terroso, parasitas e 
detritos de animais 
e vegetais. A 
embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de identi-
ficação e procedên-
cia, informações 
nutricionais, número 
de lote, data de 
fabricação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente. Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

KG 2000 YOKI 1,80 3.600,00 

71 

Gelatina dietética 
em pó - produto 
usado para dieta 
com ingestão 
controlada de 
açúcar. Isenta de 
glúten e sacarose. 
Sabor artificial.  
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Sabores variados. 

KG 1.000 SOL 15,80 15.800,00 

72 

Gelatina em pó - 
aroma artificial; 
corantes artificiais e 
outras substâncias 
permitidas; qualida-
de e ingredientes 
sãos e limpos, 
umidade de 2% p/p. 
Embalagem de 01 
kg. Validade mínima 
de 10 meses a 
contar da entrega. 
Composição na 
embalagem.  Sabo-
res variados. 

KG 3.000 SOL 11,00 33.000,00 

73 

Geleia de mocotó - 
Composição: água, 
açúcar, extrato 
protéico, corante 
natural de caramelo 
e aromatizante. 
Embalagem tetra-
pack de 220g.  
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
4 meses a contar da 
data da entrega. 
Composição na 
embalagem. 

KG 3.000 
ITALIA 
NINHO 

14,86 44.580,00 

74 

Grão de bico, de 1ª 
qualidade, novo, 
constituído de grãos 
inteiros e sadios, 
com umidade 
permitida em Lei, 
isento de material 
terroso, sujidades e 
mistura de outras 
espécies, acondi-
cionado em pacote 
de 01 kg e embala-
gem secundária 
plástica resistente 
com peso líquido de 
10kg, com registro 
do Ministério da 
Agricultura. Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

KG 400 YOKI 7,00 2.800,00 

75 

Iogurte de frutas -
Ingredientes: leite 
integral, leite em pó, 
fermentos lácteos, 
frutas naturais. 
Apresentação em 
bandeja de poliesti-
reno com 6 (seis) 
copos, rotulados em 
papel de 100g cada, 
com tampa de 
alumínio impressa. 
Produto próprio 
para o consumo 
humano. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
30 dias a contar da 
data da entrega. 

UND 40000 PAULISTA 0,40 16.000,00 

76 

Iogurte desnatado, 
natural, obtido de 
leite pasteurizado 
desnatado, sem 
adição de polpa de 
frutas ou saborizan-
tes, sem adição de 
açúcar, com consis-
tência cremosa ou 
firme, em embala-
gem de filme de 
polietileno, com 
validade de no 
máximo 30 dias, a 
partir da data de 
recebimento. A 
embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de identi-
ficação, procedên-
cia, informação 
nutricional, número 
de lote, data de 
validade, quantidade 
do produto, número 
do registro no 
Ministério da 
Agricultu-
ra/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspe-
ção. Peso 200 g. 

UND 15.000 PAULISTA 0,90 13.500,00 

77 

Iogurte diet pote 
com 100g cada - à 
base de Leite 
desnatado e/ou leite 
desnatado reconsti-
tuído, soro de leite 
reconstituído, sabor 
morango, preparado 
com polpa de 
morango, com no 
mínimo 60 kcal em 
200g de produto. 
Edulcorantes 
artificiais.  Apresen-
tação em bandeja de 
poliestireno com 4 
(quatro) copos, 
rotulados em papel 
de 100g cada, com 
tampa de alumínio 
impressa. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 30 dias a 
contar da data da 
entrega.  

UND 15.000 PAULISTA 0,90 13.500,00 

78 

Leite aromatizado 
sabor chocolate, 
embalagem tetra-
pack de 200ml - leite 
integral reconstituí-
do, açúcar, soro de 
leite em pó, cacau 
em pó, gordura 
vegetal hidrogena-
da, extrato de malte, 
sal, vitamina 
(C,PP,E,B6,B2,B1 e 
A), espessante: 
goma guar e carra-
gena, estabilizantes: 
mono e diglicerí-
dios, citrato de 
sódio e lecitina de 
soja,aromaltizante. 
Aspecto: líquido 
com sabor caracte-
rístico. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Com registro no MA, 
inspecionado pelo 
SIF. 

UND 25.000 QUATA 0,75 18.750,00 
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79 

Leite com baixo teor 
de lactose ou isento 
- Composição: leite 
integral, enzima 
lactase e estabili-
zante citrato de 
sódio. Não contém 
glúten. Embalagem 
tetrabrik de 1L. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Com registro no MA, 
inspecionado pelo 
SIF. 

LT 3.000 MACUCO 5,40 16.200,00 

80 

Leite condensado - 
Composto: leite 
integral, açúcar e 
lactose (tradicional); 
de consistência 
cremosa e textura 
homogênea; emba-
lagem de 200g a 
395g. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
9 meses a contar da 
data da entrega. 
Composição na 
embalagem. 

KG 500 
CAMPO 
NESA 

4,90 2.450,00 

81 

Leite de coco 
natural integral, 
concentrado isento 
de sujidades, 
parasitas, larvas, 
com aspecto cor, 
cheiro e sabor 
próprios. Acondi-
cionado em vidros 
apropriados com 
500 ml, embalados 
em caixas de 
papelão limpas, 
integradas e resis-
tentes. A embala-
gem deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção, procedência, 
informações nutri-
cionais, número do 
lote, data de valida-
de, quantidade de 
produto e atender as 
especificações 
técnicas da ANVISA 
e Inmetro. Prazo de 
validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 300 DUCOCO 9,20 2.760,00 

82 

Leite em pó integral, 
contendo no mínimo 
26% de gorduras, 
apresentação em 
lata ou pacotes 
plásticos aluminiza-
dos, isentas de 
ferrugem não 
amassadas, resis-
tentes, ou em 
pacotes plásticos 
aluminizados, 
limpos não violados, 
resistentes, que 
garantam a integri-
dade do produto até 
o momento do 
consumo, contendo 
no mínimo 400g. 
Acondicionados em 
fardos lacrados ou 
em caixa de papelão 
limpa, íntegra e 
resistente. A emba-
lagem deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informação nutri-
cional, número do 
lote, data de valida-
de, quantidade do 
produto e número 
do registro. O 
produto deverá 
apresentar validade 
mínima de 10 (dez) 
meses a partir da 
data de entrega na 
unidade requisitan-
te. 

KG 500 
CAMPO 
NESA 

17,90 8.950,00 

84 

Leite longa vida 
desnatado – com-
posição: leite de 
vaca contendo teor 
de gordura de no 
máximo 1%. Leite 
esterilizado em 
embalagem tetra-
pack de 1000ml. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Com registro no MA, 
inspecionado pelo 
SIF. 

LT 15000 MACUCO 3,15 47.250,00 

85 

Leite longa vida 
Integral – composi-
ção leite de vaca, 
teor de gordura 
3,5%. Aspecto 
líquido, sem partícu-
las em suspensão. 
Leite esterilizado em 
embalagem tetra-
pack de 1000ml. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 
Com registro no MA, 
inspecionado pelo 
SIF. 

LT 95.000 MACUCO 3,15 299.250,00 

86 

Lentilha, de 1ª 
qualidade, nova, 
constituído de grãos 
inteiros e sadios, 
com umidade 
permitida em Lei, 
isento de material 
terroso, sujidades e 
mistura de outras 
espécies, acondi-
cionado em pacote 
de 01 kg e embala-
gem secundária 
plástica resistente 
com peso líquido de 
30kg, com registro 
do Ministério da 
Agricultura. Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

KG 200 YOKI 14,94 2.988,00 

87 

Macarrão de arroz 
sem Glúten pacote 
de 1 kg massa 
alimentícia de arroz, 
tipo parafuso, que 
pode conter ingredi-
entes como farinha 
de arroz, amido de 
milho, farinha de 
milho enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, fécula de 
batata. Isenta de 
trigo, aveia, cevada 
ou centeio. Na 
embalagem não 
poderá haver 
mistura de outros 
tipos de macarrão. 
Embalagem primá-
ria: Saco plástico 
incolor, atóxico, 
transparente, 
termos soldado, 
resistente, com a 
inscrição no rótulo 
de “não contém 
glúten”. . Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 100 AMÁLIA 6,31 631,00 

88 

Macarrão tipo 
aletria, massa 
alimentícia tipo seca 
vitaminada isenta de 
sujidades, pasteuri-
zado, com ovos, 
embalagem plástica 
resistente e transpa-
rente, rotulagem 
contendo informa-
ções dos ingredien-
tes, composição 
nutricional, data de 
fabricação. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 200 AMÁLIA 6,23 1.246,00 
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89 

Macarrão tipo 
espaguete nº08 
pacote de 1 kg de 
primeira qualidade 
massa de sêmola 
com ovos - Vitami-
nado, pasteurizado; 
embalagem plástica, 
transparente e 
resistente, livre de 
sujidades, parasitas 
ou larvas com 
dizeres de rotula-
gem, contendo 
informações dos 
ingredientes, 
composição nutri-
cional, data de 
fabricação. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 2000 AMÁLIA 4,41 8.820,00 

90 

Macarrão tipo 
gravata com ovos, 
pacote com 500 
gramas. Ingredien-
tes: sêmola de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
ovo pasteurizado, 
corantes naturais. O 
produto deverá ser 
fabricado a partir de 
matérias-primas sãs 
e limpas isentas de 
matéria terrosa e de 
parasitos. Massa 
alimentícia em 
conformidade com a 
RDC 263 de 
22/09/2005 e Decreto 
12.486/78, da 
Secretaria da Saúde 
do Estado de SP. 
NTA 49 – massas 
alimentícias de 
macarrão. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. Na embala-
gem deverá conter: 
data de fabricação e 
validade, nome e 
endereço da empre-
sa fabricante, 
ingredientes, 
informação nutri-
cional e peso 
líquido.  

KG 500 AMÁLIA 4,97 2.485,00 

91 

Macarrão tipo padre 
nosso pacote de 
500g de primeira 
qualidade. Massa de 
sêmola com ovos - 
Vitaminado, pasteu-
rizado; embalagem 
plástica, transparen-
te e resistente, livres 
de sujidades, 
parasitas ou larvas 
com dizeres de 
rotulagem, contendo 
informações dos 
ingredientes, 
composição nutri-
cional, data de 
fabricação. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 300 AMÁLIA 3,93 1.179,00 

92 

Macarrão tipo 
parafuso pacote de 
1 kg massa de 
sêmola com ovos, 
livre de sujidades, 
materiais terrosos, 
parasitos e larvas. 
Embalagem resis-
tente e atóxica. 
Normas de produ-
ção e embalagem 
que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. Na 
embalagem deverá 
conter: data de 
fabricação e valida-
de, nome e endere-
ço da empresa 
fabricante, ingredi-
entes, informação 
nutricional e peso 
líquido. 

KG 1500 AMÁLIA 4,59 6.885,00 

93 

Maionese balde c/ 3 
kg; emulsão obtida 
com ovos e óleos 
vegetais; com 
adição de condi-
mentos; substân-
cias comestíveis e 
sem corantes; de 
consistência cremo-
sa; na cor amarelo 
claro; com cheiro e 
sabor próprios; 
isenta de sujidades 
e seus ingredientes 
de preparo em 
perfeito estado de 
conservação; 
acondicionada em 
balde plástico; 
hermeticamente 
fechado. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes. 
Validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 300 AMÁLIA 12,13 3.639,00 

94 

Manteiga com sal, 
embalagem de 200g 
- tipo: 1ª qualidade 
com sal, data de 
validade 60 dias a 
partir da data de 
entrega. 

KG 6000 BATAVO 5,96 35.760,00 

95 

Margarina Vegetal 
cremosa com sal, 
contendo 60 a 95% 
de teor lípidios 
acondicionado em 
embalagem com 
500g. 

KG 7.000 
DORI 
ANA 

3,44 24.080,00 

96 

Massa alimentícia 
seca, formato 
penne, cor amarelo, 
obtida pelo amas-
samento da farinha 
de trigo especial, 
ovos, sêmola e 
demais substancias 
permitidas, isenta 
de corantes artifici-
ais, isentos de 
sujidades, parasitas, 
isento de corantes, 
umidade máxima 
permitida 13%, 
acondicionada em 
saco plástico 
transparente atóxi-
co, e suas condi-
ções deverão estar 
de acordo com a 
resolução RDC 
12/01 e RDC 263/05 
ANVISA. Normas de 
produção e embala-
gem que sigam as 
orientações sanitá-
rias vigentes.  Na 
embalagem deverá 
conter: data de 
fabricação e valida-
de, nome e endere-
ço da empresa 
fabricante, ingredi-
entes, informação 
nutricional e peso 
líquido. 

KG 500 AMÁLIA 6,32 3.160,00 

97 

Massa alimentícia, 
tipo seca, formato 
argolinha, cor 
amarela, obtida pelo 
amassamento da 
sêmola de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
ovos e corantes 
naturais, isenta de 
corantes artificiais, 
sujidades, parasitas 
e larvas, admitindo 
umidade máxima 
13%. Acondicionada 
em embalagem 
plástica resistente, 
transparente, 
atóxico, rotulagem 
contendo informa-
ções dos ingredien-
tes, composição 
nutricional, data de 
fabricação. Normas 
de produção e 
embalagem que 
sigam as orienta-
ções sanitárias 
vigentes. Validade 
mínima de 6 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 300 AMÁLIA 6,42 1.926,00 

98 

Massa fresca para 
lasanha. Embalagem 
inviolada, livre de 
insetos, microorga-
nismos ou outras 
impurezas que 
venham a compro-
meter o armazena-
mento e a saúde 
humana. Deve estar 
na temperatura de 
conservação 
adequada. 

KG 700 AMÁLIA 11,16 7.812,00 
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99 

Milho de Pipoca 
embalagem de 500 
g: de primeira 
qualidade, benefici-
ado, polido, limpo; 
isento de sujidades, 
parasitas e larvas, 
admitindo umidade 
máxima de 14% por 
peso; acondiciona-
do em embalagem 
atóxica com valida-
de mínima de 06 
meses a contar da 
data de entrega.  

KG 200 YOKI 4,45 890,00 

100 

Milho verde em 
conserva - simples 
grãos inteiros, 
imerso em líquido 
de cobertura, 
tamanho e colora-
ção uniformes. 
Produto preparado 
com grãos de milho 
previamente debu-
lhados, envasados e 
cozidos ou pré-
cozidos, imersos em 
líquido de cobertura 
apropriada, subme-
tidos a processo 
tecnológico ade-
quado, antes ou 
depois de hermeti-
camente fechados 
nos recipientes 
utilizados a fim de 
evitar sua alteração. 
Acondicionado em 
latas de 3kg, deven-
do ser considerado 
como peso líquido, 
o produto drenado. 
Estar isento de 
fermentação e de 
indicadores de 
processamento 
defeituoso, sem 
corantes artificiais, 
isento de sujidades 
e fermentação não 
devem estar amas-
sados; enferrujados 
e estufados; não 
devem conter 
perfurações; princi-
palmente nas 
costuras; não 
devem soltar ar com 
cheiro azedo ou 
podre, quando 
abertos; não devem 
apresentar manchas 
escuras e ferrugem, 
na parte interna; 
atender as exigên-
cias do Ministério da 
Agricultura e DIPOA 
e regulamento de 
inspeção industrial 
e sanitária de 
produtos de origem 
vegetal. Prazo de 
validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

KG 1500 QUERO 5,46 8.190,00 

101 

Mistura para o 
preparo de pudim 
sabor chocolate: 
constituído de: leite 
em pó integral, 
açúcar, cacau, 
amido de milho, 
espessante, poden-
do conter aromati-
zante natural, não 
admitindo adição de 
soja e seus deriva-
dos, deverá ser de 
fácil preparo pela 
adição de água e 
cozimento rápido, 
com aspecto, cor, 
cheiro e sabor 
próprios, isento de 
sujidades, parasitos 
e larvas, embalado 
em saco de polieti-
leno atóxico. 
Embalagem de 1kg, 
resistente, acondi-
cionado em caixa de 
papelão reforçada, 
lacrada e rotulada, 
com validade 
mínima 6 meses a 
partir da entrega, e 
suas condições 
deverão estar de 
acordo com a 
normas da ANVISA. 

KG 900 APTI 6,61 5.949,00 

102 

Mistura para prepa-
ro de bolo, diversos 
sabores. Embala-
gem plástica con-
tendo 5kg, deve ser 
atóxica, livre de 
sujidades,  rotula-
gem contendo todas 
as informações 
nutricionais, data de 
validade 06 meses a 
partir da data de 
entrega. Ingredien-
tes Básicos: farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, açúcar, 
gordura vegetal 
hidrogenada, amido 
de milho, fermento 
químico (bicarbona-
to de sódio, pirofos-
fato ácido de sódio 
e fosfato de alumí-
nio e sódio), propio-
nato de cálcio, 
aromatizante, sal e 
goma guar.  

KG 2000 APTI 6,59 13.180,00 

103 

Mistura para prepa-
ro de pudim dietéti-
co sabor chocolate, 
em embalagem 
institucional de 1kg. 
Composição: amido 
de milho, leite em pó 
integral, soro de 
leite em pó, gordura 
vegetal de algodão, 
sal, edulcorantes 
artificiais, mistura 
de vitaminas e sais 
minerais e aroma 
idêntico ao natural 
de baunilha. O 
produto deve ser 
com baixa caloria, 
isento de glúten, 0% 
de açúcar. Deve ter 
validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 300 APTI 6,61 1.983,00 

104 

Mistura para prepa-
ro de pudim dietéti-
co sabor coco, em 
embalagem institu-
cional de 1kg. 
Composição: amido 
de milho, leite em pó 
integral, soro de 
leite em pó, gordura 
vegetal de algodão, 
sal, edulcorantes 
artificiais, mistura 
de vitaminas e sais 
minerais e aroma 
idêntico ao natural 
de baunilha. O 
produto deve ser 
com baixa caloria, 
isento de glúten, 0% 
de açúcar. Deve ter 
validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 300 APTI 7,07 2.121,00 

105 

Mistura para prepa-
ro de pudim dietéti-
co sabor morango, 
em embalagem 
institucional de 1kg. 
Composição: amido 
de milho, leite em pó 
integral, soro de 
leite em pó, gordura 
vegetal de algodão, 
sal, edulcorantes 
artificiais, mistura 
de vitaminas e sais 
minerais e aroma 
idêntico ao natural 
de baunilha. O 
produto deve ser 
com baixa caloria, 
isento de glúten, 0% 
de açúcar. Deve ter 
validade mínima de 
6 meses a contar da 
data da entrega. 

KG 300 APTI 7,07 2.121,00 
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106 

Mistura para prepa-
ro de pudim sabor 
coco: Pó para 
preparo de pudim; 
diversos sabores 
composto de 
açúcar, leite em pó 
integral e desnata-
do, amido de milho 
e outras substân-
cias; não admitindo 
adição de soja e 
seus derivados, 
devera ser de fácil 
preparo pela adição 
de água e cozimento 
rápido, com aspec-
to, cor, cheiro e 
sabor próprios, 
isento de sujidades, 
parasitos e larvas, 
embalado em saco 
de polietileno 
atóxico, embalagem 
de 1kg, resistente, 
acondicionado em 
caixa de papelão 
reforçada, lacrada e 
rotulada, com 
validade mínima 10 
meses a partir da 
entrega, e suas 
condições deverão 
estar de acordo com 
as normas da 
ANVISA. 

KG 1500 APTI 6,61 9.915,00 

107 

Mistura para prepa-
ro de pudim sabor 
morango: Pó para 
preparo de pudim; 
diversos sabores 
composto de 
açúcar, leite em pó 
integral e desnata-
do, amido de milho 
e outras substân-
cias; não admitindo 
adição de soja e 
seus derivados, 
devera ser de fácil 
preparo pela adição 
de água e cozimento 
rápido, com aspec-
to, cor, cheiro e 
sabor próprios, 
isento de sujidades, 
parasitos e larvas, 
embalado em saco 
de polietileno 
atóxico, embalagem 
de 1kg, resistente, 
acondicionado em 
caixa de papelão 
reforçada, lacrada e 
rotulada, com 
validade mínima 10 
meses a partir da 
entrega, e suas 
condições deverão 
estar de acordo com 
a normas da ANVI-
SA. 

KG 1.500 APTI 6,61 9.915,00 

108 

Molho inglês, com 
aspecto cor, cheiro 
e sabor próprios, 
isento de sujidades, 
parasitas e larvas, 
acondicionado em 
embalagem pet com 
900 ml. Íntegro, 
atóxico, resistente, 
vedado hermetica-
mente, limpo. A 
embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de identi-
ficação e procedên-
cia, informações 
nutricionais, número 
de lote, data de 
fabricação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 400 DAJUDA 7,54 3.016,00 

109 

Molho shoyo, obtido 
pela fermentação da 
soja cozida, admi-
tindo condimentos e 
molho cereais 
permitidos, adição 
de outras substan-
cias alimentícias, na 
forma liquida de cor 
molho de shoyo 
marrom escuro, 
isento de sujidades 
e seus ingredientes 
de preparo em 
perfeito estado de 
conservação, 
acondicionado em 
frasco plástico 
transparente, 
atóxico, validade a 
contar da entrega 23 
meses, com tampa 
inviolável e fechada, 
embalado em caixa 
de papelão reforça-
do, e suas condi-
ções deverão estar 
de acordo com a 
resolução RDC 276. 
Validade mínima 12 
meses a partir da 
entrega. 

LT 400 DAJUDA 10,37 4.148,00 

110 

Mostarda, balde 
com 3,6 kg. Compo-
sição:vinagre, 
mostarda, água e 
condimento, benzo-
ato de sódio.  Deve 
ser de consistência 
cremosa, cor 
amarela, cheiro e 
sabor próprios, 
isento de sujidades 
e seus ingredientes 
de preparo em 
perfeito estado de 
conservação  
Validade de no 
mínimo 12 meses, 
data de fabricação 
não superior a 30 
dias. 

KG 200 DAJUDA 13,58 2.716,00 

111 

Mucilagem de arroz 
embalagem de 400g 
– à base de farinha 
de arroz e amido, 
pré-cozida, enrique-
cido com vitaminas 
e minerais, fácil 
solubilidade, 
rotulagem contendo 
todas as informa-
ções nutricionais, 
data de validade 06 
meses a partir da 
data de entrega. 

KG 600 
NUTRI 
LOM 

9,05 5.430,00 

112 

Mucilagem de milho
embalagem  de 400g 
– à base de farinha 
de milho e amido, 
pré-cozida, enrique-
cida com vitaminas 
e minerais, fácil 
solubilidade, 
rotulagem contendo 
todas as informa-
ções nutricionais, 
data de validade 06 
meses a partir da 
data de entrega.  

KG 600 
NUTRI 
LOM 

8,88 5.328,00 

113 

Nhoque massa 
fresca. Embalagem 
inviolada, livre de 
insetos, microorga-
nismos ou outras 
impurezas que 
venham a compro-
meter o armazena-
mento e a saúde 
humana. Deve estar 
na temperatura de 
conservação 
adequada. 

KG 600 AMÁLIA 23,44 14.064,00 

114 

Óleo de soja -
alimento (Originário, 
soja), produto 
refinado e de acordo 
com os padrões 
legais. Prazo 
mínimo de validade 
de 6 meses e data 
de fabricação de até 
30 dias.  Selo do 
SIF. 

LT 10000 SOYA 3,14 31.400,00 
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115 

Passas sem semen-
te, o produto obtido 
do processamento 
da partes comestí-
veis de frutas por 
processos tecnoló-
gicos adequados, 
com frutas maduras, 
sãs e limpas, isenta 
de matéria terrosa, 
de parasitos e 
detritos animais e 
vegetais. Não 
deverá conter 
substâncias estra-
nhas à sua compo-
sição normal, exceto 
as previstas na 
norma, com cor 
própria, cheiro e 
sabor característi-
cos. Ausência de 
sujidades, parasitos 
e larvas. Acondicio-
nada em embalagem 
plástica de 100g, 
transparente, 
fechada, reembalada 
em caixa de papel 
vedada, com 10 kg. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informação nutri-
cionais, número do 
lote, data de valida-
de, quantidade do 
produto e atender as 
especificações 
conforme dados das 
disposições da 
legislação vigente. 
Prazo de validade de 
no mínimo 6 meses 
a partir da entrega 
do produto. 

KG 200 JANDIRA 15,06 3.012,00 

116 

Proteína texturizada 
de soja sabor de 
carne ingredientes 
básicos: gordura 
vegetal, proteína 
texturizada de soja, 
aroma natural de 
carne. Embalagem 
em sacos de polieti-
leno de 01(um) 
quilo. embalagem 
secundária: caixa de 
papelão, reforçada e 
resistente, com 
capacidade para até 
10 quilos. Valores 
mínimos por 100grs 
de produto: vct: 340 
kcal ch: 30g prot: 
50g validade: 
mínima de 12 
meses. 

KG 1500 SINHA 18,43 27.645,00 

117 

Queijo minas frescal 
– composto de leite 
de vaca de boa 
qualidade, não deve 
conter substancias 
estranhas de 
qualquer natureza; 
obtido por coagula-
ção do leite coalho 
e/ou outra substan-
cias lácteas especí-
ficas; queijo semi 
gordo, de alta 
umidade consistên-
cia: branda, macia; 
textura compacta; 
com ou sem olha 
duras mecânicas; 
cor esbranquiçada; 
sabor suave; odor 
suave, característi-
co; não possui 
crosta, com peso 
aproximado de 500 a 
1000 g; com compo-
sição e informações 
nutricionais; com 
validade mínima de 
20 dias a contar da 
data de entrega. 

KG 2.500 QUATA 20,88 52.200,00 

118 

Queijo mussarela –
queijo tipo mussare-
la, composto de leite 
de vaca de boa 
qualidade, não deve 
conter substancias 
estranhas de 
qualquer natureza; 
não prensado; de 
massa cozida; de 
média umidade; de 
consistência firme: 
semidura, rígida; 
textura: compacta; 
com odor e sabor 
suave, levemente 
salgado, condicio-
nado em peça única, 
hermeticamente 
fechada, embalada 
em plástico inviolá-
vel, selado a vácuo, 
estado de resfria-
mento ao redor de 6º 
c, com peso apro-
ximado de 4,0 kg, 
com composição e 
informações nutri-
cionais; com 
validade 60 dias a 
contar da data da 
entrega. 

KG 2.000 RIO CLARO 23,63 47.260,00 

119 

Queijo parmesão 
ralado. Composição: 
queijo parmesão 
ralado 75%, queijo 
montanhês, queijo 
tropical, queijo 
mussarela (leite, 
coalho, fermento 
lácteo, sal, antiaglu-
tinante: celulose 
microcristalina ou 
dióxido de silício, 
conservador ácido 
sórbico). Sem 
glúten. Pacote de 
1000g,  com aspec-
to, cor cheiro e 
sabor próprios, 
isento de materiais 
estranhos a sua 
espécie; acondicio-
nado em embalagem 
atóxico, resistente; 
validade mínima 06 
meses a contar da 
entrega.  

KG 900 
PIRACAN-

JUBA 
12,24 11.016,00 

120 

Queijo ricota –
ricota fresca, sem 
sal; composto de 
leite de vaca de boa 
qualidade, não deve 
conter substâncias 
estranhas, de 
qualquer natureza, 
obtida do soro do 
leite; queijo de 
consistência macia; 
semigordo; com alta 
umidade; cor 
esbranquiçada; 
sabor suave; odor 
suave e característi-
co; não possui 
crosta; com peso 
aproximado de 500 
g; com composição 
e informações 
nutricionais; emba-
lada em plástico 
inviolável; com 
validade de 20 dias 
a contar da data de 
entrega; 

KG 2000 BOA NATA 9,90 19.800,00 

121 

Queijo tipo prato -
composto de leite 
de vaca de boa 
qualidade, não 
prensado; queijo 
gordo; de média 
umidade; massa 
semi cozida; de 
consistência semi 
dura, rígida; textura 
compacta, com odor 
e sabor suave, 
levemente salgado, 
condicionado em 
peça única, hermeti-
camente fechada, 
embalado em 
plástico inviolável, 
selado a vácuo, com 
peso aproximado de 
4,0 kg; com compo-
sição e informações 
nutricionais; valida-
de de 60 dias a 
contar da data da 
entrega. 

KG 4 TIROLEZ 32,97 131,88 
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122 

Requeijão cremoso 
light, produzido com 
leite pasteurizado, 
sabor forte, leve-
mente salgado, 
consistência firme, 
espalhável. Embala-
gem: copo de vidro, 
com 250g, atóxico, 
limpo, não violado, 
resistente, com 
rótulo impresso. A 
embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de identi-
ficação, procedên-
cia, informação 
nutricional, número 
de lote, data de 
validade, quantidade 
do produto, número 
do registro no 
Ministério da 
Agricultu-
ra/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspe-
ção. Validade 
mínima de 10 dias a 
partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Valida-
de de no máximo 55 
dias. 

KG 500 SELITA 18,18 9.090,00 

123 

Requeijão cremoso, 
produzido com leite 
pasteurizado, sabor 
suave, levemente 
salgado, consistên-
cia cremosa. Emba-
lado em copo de 
vidro com tampa, 
com aproximada-
mente 250g, atóxico, 
limpo, não violado, 
resistente, com 
rótulo impresso. A 
embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de identi-
ficação, procedên-
cia, informação 
nutricional, número 
de lote, data de 
validade, quantidade 
do produto, número 
do registro no 
Ministério da 
Agricultu-
ra/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspe-
ção. Validade de no 
máximo 60 dias. 

KG 1300 SELITA 17,42 22.646,00 

124 

Sal refinado iodado 
emb. c/ 01 kg, 
beneficiado e isento 
de sais de cálcio e 
magnésio, impure-
zas orgânicas, 
areias e fragmentos 
de conchas.  Produ-
to moído deverá 
passar totalmente 
pela peneira numero 
20. Produzido e 
embalado em 
conformidade com a 
legislação vigente e 
embalagem primá-
ria, o produto a ser 
entregue não poderá 
ter validade mínima 
de 6 meses à 
vencer.   

KG 5.000 ITA 0,80 4.000,00 

125 

Sal refinado iodado 
emb. Individual 
sachê de 01 g, 
beneficiado e isento 
de sais de cálcio e 
magnésio, impure-
zas orgânicas, 
areias e fragmentos 
de conchas.  Produ-
to moído deverá 
passar totalmente 
pela peneira numero 
20. Produzido e 
embalado em 
conformidade com a 
legislação vigente e 
embalagem primá-
ria, o produto a ser 
entregue não poderá 
ter validade mínima 
de 6 meses à 
vencer.   

UND 50.000 ITA 0,04 2.000,00 

126 

Suco de abacaxi 
concentrado garrafa 
com  500ml - Com-
posição: polpa e/ou 
suco concentrado 
da fruta, aroma 
natural da fruta. 
Sabor: abacaxi. 
Isento de açúcar e 
corantes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 2 
a 5 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 4.000 IMBIARA 8,00 32.000,00 

127 

Suco de abacaxi 
pronto para beber, 
embalagem tetra-
pack com 200ml - 
contendo suco e/ou 
polpa de fruta 
concentrada, com 
canudo com identi-
ficação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade. O 
produto deverá ter 
registro no Ministé-
rio da Agricultura 
e/ou Ministério da 
Saúde, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega; Composi-
ção química na 
embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,00 20.000,00 

128 

Suco de caju 
concentrado garrafa 
com 500 ml - Com-
posição: polpa e/ou 
suco concentrado 
da fruta, aroma 
natural da fruta, 
Sabor: caju. Isento 
de açúcar e coran-
tes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 08 
a 10 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 5.000 IMBIARA 8,00 40.000,00 

129 

Suco de goiaba 
concentrado garrafa 
com  500ml- Com-
posição: polpa e/ou 
suco concentrado 
da fruta, aroma 
natural da fruta. 
Sabor: goiaba. 
Isento de açúcar e 
corantes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 08 
a 10 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 4.000 IMBIARA 8,00 32.000,00 
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130 

Suco de goiaba 
pronto para beber, 
embalagem tetra-
pack com 200 ml - 
contendo suco e/ou 
polpa de fruta 
concentrada, com 
canudo com identi-
ficação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade. O 
produto deverá ter 
registro no Ministé-
rio da Agricultura 
e/ou Ministério da 
Saúde, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega; Composi-
ção química na 
embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,00 20.000,00 

131 

Suco de manga 
concentrado garrafa 
com  500ml - Com-
posição: polpa e/ou 
suco concentrado 
da fruta, aroma 
natural da fruta. 
Sabor: manga. 
Isento de açúcar e 
corantes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 08 
a 10 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 4.000 IMBIARA 8,00 32.000,00 

132 

Suco de manga 
pronto para beber, 
embalagem tetra-
pack com 200 ml - 
contendo suco e/ou 
polpa de fruta 
concentrada, com 
canudo com identi-
ficação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade. O 
produto deverá ter 
registro no Ministé-
rio da Agricultura 
e/ou Ministério da 
Saúde, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega; Composi-
ção química na 
embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,00 20.000,00 

133 

Suco de maracujá 
concentrado garrafa 
com 500 ml-  Com-
posição: polpa e/ou 
suco concentrado 
da fruta, aroma 
natural da fruta. 
Sabor: maracujá. 
Isento de açúcar e 
corantes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 10 
a 15 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente.Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 4.000 IMBIARA 10,30 41.200,00 

134 

Suco de maracujá 
pronto para beber, 
embalagem tetra-
pack com 200 ml - 
contendo suco e/ou 
polpa de fruta 
concentrada, com 
canudo com identi-
ficação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade. O 
produto deverá ter 
registro no Ministé-
rio da Agricultura 
e/ou Ministério da 
Saúde, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega; Composi-
ção química na 
embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,00 20.000,00 

135 

Suco de pêssego 
pronto para beber, 
embalagem tetra-
pack com 200ml - 
contendo suco e/ou 
polpa de fruta 
concentrada, com 
canudo com identi-
ficação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade. O 
produto deverá ter 
registro no Ministé-
rio da Agricultura 
e/ou Ministério da 
Saúde, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega; composi-
ção química na 
embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,00 20.000,00 

136 

Suco de uva con-
centrado garrafa 
contendo 500 ml - 
Composição: polpa 
e/ou suco concen-
trado da fruta, 
aroma natural da 
fruta. Sabor: uva. 
Isento de açúcar e 
corantes. Modo de 
Preparo: 01 parte de 
concentrado para 2 
a 5 partes de água. 
A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de identifica-
ção e procedência, 
informações nutri-
cionais, número de 
lote, data de fabri-
cação, data de 
validade, quantidade 
do produto e 
atender as especifi-
cações técnicas dos 
órgãos de vigilância 
sanitária em legisla-
ção vigente. Prazo 
de validade de no 
mínimo 6 meses a 
partir da entrega do 
produto. 

LT 5.000 IMBIARA 8,97 44.850,00 

137 

Suco de uva pronto 
para beber, embala-
gem tetrapack com 
200 ml - contendo 
suco e/ou polpa de 
fruta concentrada, 
com canudo com 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante, prazo de 
validade. O produto 
deverá ter registro 
no Ministério da 
Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, 
validade mínima de 
06 meses a contar 
da data da entrega; 
Composição quími-
ca na embalagem. 

UND 20.000 IMBIARA 1,33 26.600,00 

138 

Tempero manjericão 
seco, embalagem 
com 500 g obtido de 
espécimes vegetais 
de coloração verde 
pardacenta; com 
cheiro aromático e 
sabor próprio; 
isento de sujidades 
e materiais estra-
nhos a sua espécie; 
acondicionado em 
saco plástico 
transparente, 
atóxico; resistente e 
hermeticamente 
vedado, validade 
mínima 12 meses a 
contar da data da 
entrega. 

KG 30 KITANO 15,52 465,60 
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139 

Tempero orégano, 
seco, emb. c/ 500 g 
em folhas secas; 
obtido de espécimes 
vegetais genuínos; 
grãos sãos e 
limpos; de colora-
ção verde pardacen-
ta; com cheiro 
aromático e sabor 
próprio; isento de 
sujidades e materi-
ais estranhos a sua 
espécie; acondicio-
nado em saco 
plástico transparen-
te, atóxico; resisten-
te e hermeticamente 
vedado, validade 
mínima 12 meses a 
contar da data da 
entrega. 

KG 30 KITANO 19,28 578,40 

140 

Trigo para Quibe 
embalagem com 500 
g com aspecto cor, 
cheiro e sabor 
próprios; isento de 
sujidades, parasitas 
e larvas; acondicio-
nado em embalagem 
plástica transparen-
te atóxica, validade 
mínima de 06 meses 
a contar da data da 
entrega. 

KG 300 KITANO 4,08 1.224,00 

141 

Vinagre de vinho 
tinto 750ml - Vina-
gre; de vinho; 
resultante da 
fermentação acética 
do vinho; isento de 
corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e 
minerais estranhos; 
livre de sujidades, 
material terroso e 
detritos de animais 
e vegetais; acondi-
cionado em frasco 
plástico com tampa 
inviolável, hermeti-
camente fechado. 
Data da validade 
mínima 06 meses a 
contar da data da 
entrega. 

LT 20000 AMÁLIA 2,82 56.400,00 

142 

ALMONDEGA - 
Entende-se por 
almôndega mista o 
produto cárneo 
industrializado, 
obtido a partir de 
carne moída de aves 
e de carne bovina, 
moldada na forma 
arredondada, 
adicionada de 
ingredientes e 
submetido ao 
processo tecnológi-
co adequado. 

KG 4.000 PIF PAF 8,00 32.000,00 

143 

BUCHO BOVINO 
pré-cozido, limpo, 
congelado, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada, com 
no máximo 3kg 

KG 900 
FRIMAS 

TER 
12,50 11.250,00 

144 

CARNE BOVINA 
(ALCATRA) sem 
osso, com o máximo 
de 10% de gordura, 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada, com 
no máximo 3 kg 

KG 6.500 SWUIT 19,40 126.100,00 

145 

CARNE BOVINA 
(LAGARTO REDON-
DO) sem osso, com 
o máximo de 10% de 
gordura, congelada, 
devendo ser forne-
cida em embalagem 
plástica, sendo cada 
peça individualmen-
te acondicionada 
como no máximo 3 
kg 

KG 6.500 SWUIT 12,99 84.435,00 

146 

CARNE BOVINA 
(MÚSCULO) sem 
osso, com o máximo 
de 10% de gordura, 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada 
como no máximo 3 
kg 

KG 8.500 SWUIT 12,60 107.100,00 

147 

CARNE BOVINA 
(PÁ) sem osso, com 
o máximo de 10% de 
gordura (aparada, 
sem músculo), 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada 
como no máximo 
3kg 

KG 2.500 SWUIT 12,60 31.500,00 

148 

CARNE BOVINA 
(PATINHO) sem 
osso, com o máximo 
de 10% de gordura, 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada 
como no máximo 
3kg 

KG 21.000 SWUIT 15,99 335.790,00 

149 

CARNE BOVINA 
(SECA) traseiro, 
curada, com o 
máximo de 10% de 
gordura, embalada a 
vácuo, devendo ser 
fornecida em 
embalagem plástica, 
original, com no 
máximo 5 kg. 

KG 4.000 SERRANA 16,90 67.600,00 

150 

CARNE BOVINA 
CHÃ DE DENTRO 
(COXÃO MOLE) sem 
osso, com o máximo 
de 10% de gordura, 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada 
como no máximo 3 
kg. 

KG 10.000 SWUIT 15,00 150.000,00 

151 

CARNE BOVINA, 
LAGARTO PLANO 
(COXÃO DURO) sem 
osso, com o máximo 
de 10% de gordura, 
congelada, devendo 
ser fornecida em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada 
como no máximo 
3kg 

KG 3.000 SWUIT 15,00 45.000,00 

152 

CARNE SUÍNA 
(CARRÉ) congelada, 
cortada em porções 
(130 a 180g) deven-
do ser fornecida em 
embalagem plástica, 
com no máximo 3 
kg. 

KG 3.000 
EXCELEN-

CIA 
7,95 23.850,00 

153 

CARNE SUÍNA 
(COSTELA) salgada, 
com o máximo de 
10% de sal, devendo 
ser fornecida 
acondicionada em 
embalagem plástica 
com no máximo 5 
kg. 

KG 2.000 AURORA 12,90 25.800,00 

154 

CARNE SUÍNA 
(LOMBO) salgado, 
com o máximo de 
10% de sal, devendo 
ser fornecida 
acondicionada em 
embalagem plástica 
com no máximo 5 
kg. 

KG 900 AURORA 15,99 14.391,00 

155 

CARNE, FRANGO 
(CO-
XA/SOBRECOXA) 
com osso, congela-
da, devendo ser 
fornecida acondi-
cionada em embala-
gem plástica com no 
máximo 3 kg. 

KG 5.000 PIF PAF 6,50 32.500,00 

156 

CARNE, FRANGO 
(FILÉ DE PEITO) 
sem osso, congela-
da, devendo ser 
fornecida acondi-
cionada em embala-
gem plástica. 

KG 36.000 PIF PAF 8,70 313.200,00 

157 

CARNE, FRANGO 
(INTEIRO) com 
carcaça, com 
vísceras, com pé e 
com cabeça, conge-
lada, sendo cada 
peça individualmen-
te acondicionada em 
embalagem plástica 

KG 2.000 PIF PAF 6,50 13.000,00 

158 

COXINHA DA ASA 
DE FRANGO (DRU-
MET), de qualidade, 
congelado, acondi-
cionada em embala-
gens originais. 

KG 4.000 PIF PAF 6,00 24.000,00 
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159 

EMPANADO DE 
FRANGO EM 
TIRINHAS, tipo 
nuggets, composto 
de peito de frango, 
s/ pele e sem osso, 
empanada som 
farinha de rosca 
flocada, sal e 
condimentos; 
congelada; com 
aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; 
livre de sujidade, 
parasitas e larvas. 
Embalada em 
sistema cray-o-vac; 
com 1 kg. 

KG 3.000 PIF PAF 6,50 19.500,00 

160 

FÍGADO BOVINO 
congelado, devendo 
ser fornecido em 
embalagem plástica, 
sendo cada peça 
individualmente 
acondicionada, com 
no máximo 3 kg. 

KG 5.000 LEBON 9,90 49.500,00 

161 

FRANGO À PASSA-
RINHO, temperado, 
em embalagem de 
800g. de 1ª qualida-
de,carne congelada 
de frango, abatido 
sob inspeção 
veterinária, manipu-
lada em condições 
higiênicos satisfató-
rias(eliminação de 
pele, cartilagem e 
aponeuro-
ses).Produto obtido, 
manipulado, emba-
lado. Embalagem 
primária: embala-
gem de saco plásti-
co, fechamento à 
vácuo 

KG 4000 PIF PAF 5,60 22.400,00 

162 

LINGUIÇA DEFU-
MADA, CALABRE-
SA, preparada com 
carne não mista, 
toucinho e condi-
mentos; com 
aspecto normal, 
firme, sem umidade, 
não pegajosa; isenta 
de sujidades, 
parasitas e larvas, 
mantida em tempe-
ratura e refrigeração 
adequada, acondi-
cionada em saco de 
polietileno. 

KG 1.000 
EXCELEN-

CIA 
6,00 6.000,00 

163 

LINGUIÇA PAIO - 
Carne suína salga-
da, tipo paio, em 
peça, natural, 
acondicionado em 
saco plástico 
transparente, 
atóxico, pesando de 
01 a 05 kg 

KG 1.000 
EXCELEN-

CIA 
13,00 13.000,00 

164 

MOELA, FRANGO 
limpa, congelada, 
acondicionada em 
embalagem plástica 
original, com 1 kg. 

KG 900 PIF PAF 5,50 4.950,00 

165 

PATINHO MOÍDO 
CONGELADO 
(CARNE MOÍDA) – 
de 1° qualidade, 
carne moída conge-
lada de bovino, 
abatidos sob 
inspeção veteriná-
ria, procedente de 
quarto traseiro, 
manipulada em 
condições higiêni-
cos satisfatórias 
(Eliminação do 
excesso de gordura, 
cartilagem e apo-
neuroses), com no 
máximo 10% de 
gordura.  Embala-
gem primária: 
embalagem de saco 
plástico fechamento 
á vácuo e peso de 2 
kg. 

KG 4.000 SWUIT 15,00 60.000,00 

166 

PEIXE (CAÇÃO) 
branco, cortado em 
postas, s/ pele, 
congelado em 
postas individuais, 
devendo ser forne-
cido acondicionado 
em embalagem 
plástica com no 
máximo 3 kg. 

KG 4.000 NETTUNO 13,00 52.000,00 

167 

PEIXE (MERLUZA) 
inteira, fresca, com 
peso mínimo de 
300g e máximo de 
500g a unidade e 
tamanho entre 40 e 
60 cm. 

KG 7.000 NETTUNO 13,80 96.600,00 

168 

PEIXE (PESCADA) 
cortado em filé, sem 
pele, sem espinha, 
congelado, devendo 
ser fornecido 
acondicionado em 
embalagem plástica 
com no máximo 3 
kg. 

KG 7.000 NETTUNO 15,00 105.000,00 

169 

PRESUNTO de 1ª 
qualidade, sem capa 
de gordura, cozido, 
sem osso, não 
fatiado, acondicio-
nado em embalagem 
plástica, original 
contendo 5 kg. 

KG 900 REZENDE 16,50 14.850,00 

170 

SALSICHA BOVINA, 
de primeira linha, 
resfriada, embalada 
à vácuo. A embala-
gem deve conter até 
6 quilos do produto 
e rotulagem com 
identificação. 

KG 500 PIF PAF 2,99 1.495,00 

171 

TOUCINHO FUMEI-
RO sem costela, 
devendo ser forne-
cido acondicionado 
em embalagem 
plástica com no 
máximo 5kg 

KG 900 
EXCELEN-

CIA 
9,80 8.820,00 

VALOR TOTAL R$ 4.479.496,48 

São Gonçalo, 26 de maio de 2017. 
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
003/FMS/2017 
EXTRATO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO 
torna público para o conhecimento de todos os interessados, 
o Extrato Trimestral da Ata de Registro de Preços, referente 
ao Pregão Eletrônico FMS N° 018/2016, Processo Administra-
tivo nº 1626/2016, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO.  

EMPRESA: INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA-ME 

C.N.P.J: 10.746.140/0001-67 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA V UNIT. V. TOTAL 

72 ABACATE extra KG 2.500 Ceasa 3,90 9.750,00 

173 

ABACAXI com 
peso aproxima-
damente de 1,5 
kg a unidade. 

UND 2.500 Ceasa 2,70 6.750,00 

174 

ABÓBORA 
madura, com 
peso mínimo de 3 
kg a unidade. 

KG 41.000 Ceasa 1,60 65.600,00 

175 
ABOBRINHA 
extra. 

KG 2.500 Ceasa 2,00  5.000,00 

176 AGRIÃO fresco. KG 5.500 Ceasa 4,00 22.000,00 

177 AIPIM comum. KG 2.500 Ceasa 1,99  4.975,00 

178 AIPO extra KG 10.000 Ceasa 3,15  31.500,00 

179 ALECRIM fresco KG 2.500 Ceasa 1,34  3.350,00 

180 ALFACE extra KG 1.000 Ceasa 3,33  3.330,00 

181 
ALFAVACA  
fresca 

KG 15.000 Ceasa 1,29  19.350,00 

183 
ALMEIRÃO 
fresco 

KG 8.000 Ceasa 1,29  10.320,00 

184 AMEIXA fresca KG 1.500 Ceasa 8,84  13.260,00 

192 
BETERRABA 
extra, sem rama 

KG 16000 Ceasa 1,75  28.000,00 

203 
COUVE MANTEI-
GA fresca  

KG 45.000 Ceasa 4,20 189.000,00 

204 
ESPINAFRE 
fresco 

KG 3.000 Ceasa 2,40 7.200,00 

223 
MORANGO 
fresco 

KG 2.000 Ceasa 8,40 16.800,00 

224 
NABO redondo, 
extra 

KG 2.100 Ceasa 2,50 5.250,00 

225 

OVO GALINHA, 
extra, branco, 
tamanho grande, 
de primeira 
qualidade, 
frescos, isento de 
aditivos ou 
substâncias 
estranhas ao 
produto que 
sejam impróprias 
ao consumo. 
Acondicionado 
em caixa. 

DZ 25.000 Kero 3,50 87.500,00 

226 PEPINO EXTRA KG 10.000 Ceasa 2,00  20.000,00 

227 

PÊRA, não ácida, 
com peso médio 
de 200g, conten-
do o kg, no 
mínimo 05 
unidades. 

KG 2.000 Ceasa 7,00  14.000,00 

228 PESSEGO extra KG 2.000 Ceasa 4,00 8.000,00 

229 
PIMENTÃO 
VERDE extra 

KG 3.000 Ceasa 3,00  9.000,00 

234 SALSÃO fresco KG 2.000 Ceasa 2,50 5.000,00 

235 

TANGERINA 
MURKOTE com 
peso médio de 
150g,contendo o 
kg, no mínimo 7 
unidades. 

KG 3.000 Ceasa 5,50 16.500,00 
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237 
TOMATE, extra A 
(salada) 

KG 15.000 Ceasa 2,50 37.500,00 

238 TOMATE, molho KG 3.000 Ceasa 2,20 6.600,00 

239 
UVA RUBI, 1ª 
qualidade. 

KG 8.000 Ceasa 7,00  56.000,00 

VALOR TOTAL R$ 701.535,00 

São Gonçalo, 26 de maio de 2017. 
Dimas de Paiva Gadelha Junior 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/FMS/2017 
EXTRATO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO 
torna público para o conhecimento de todos os interessados, 
o Extrato Trimestral da Ata de Registro de Preços, referente 
ao Pregão Eletrônico FMS N° 018/2016, Processo Administra-
tivo nº 1626/2016, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 

EMPRESA: LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-
EPP  

C.N.P.J: 10.830.033/0001-12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA V UNIT.V. TOTAL 

83 

LEITE EM PÓ 
DESNATADO-
instantâneo, com 
teor de matéria 
gorda menor que 
1,5%, desnatado, 
envasado em 
recipientes herméti-
co e lacrado. Lata 
lacrada, fechada, 
validade mínima 10 
meses a contar da 
data da entrega, e 
suas condições 
deverão estar de 
acordo com a 
portaria MA-369 de 
04/09/97 e suas 
posteriores altera-
ções, produto 
sujeito a verificação 
no ato da entrega 
aos procedimentos 
administrativos 
determinados pelo 
mapa volume da 
embalagem máximo 
ate 400g.  

KG 400 DANKY 22,00 8.800,00 

Valor Total R$ 8.800,00 

São Gonçalo, 26 de maio de 2017. 
Dimas de Paiva Gadelha Junior 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/FMS/2017 
EXTRATO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO 
torna público para o conhecimento de todos os interessados, 
o Extrato Trimestral da Ata de Registro de Preços, referente 
ao Pregão Eletrônico FMS N° 018/2016, Processo Administra-
tivo nº 1626/2016, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 

EMPRESA: ERBAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J: 21.248.887/0001-01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA V UNIT. V. TOTAL 

182 
ALHO extra, branco ou 
roxo 

KG 2.500 S/MARCA 16,29 40.725,00 

185 

BANANA D'AGUA 
extra, com peso médio 
de 140 g, contendo o 
kg, no mínimo 07 
unidades. 

KG 4.000 S/MARCA 3,55 14.200,00 

186 

BANANA PRATA extra, 
com peso médio de 120 
g, contendo o kg, no 
mínimo 08 unidades. 

KG 46.000 S/MARCA 4,15 190.900,00 

187 BATATA BAROA KG 20.000 S/MARCA 6,80 136.000,00 

188 BATATA DOCE extra KG 21.000 S/MARCA 2,75 57.750,00 

189 
BATATA INGLESA 
especial 

KG 55.000 S/MARCA 2,05 112.750,00 

190 BERINJELA extra KG 5.000 S/MARCA 2,05 10.250,00 

191 BERTALHA fresca KG 10.000 S/MARCA 3,65 36.500,00 

193 BRÓCOLIS  fresco KG 5000 S/MARCA 3,40 17.000,00 

194 

CAQUI com peso 
médio de 140 g a 
unidade, contendo o 
kg, de no mínimo 07 
unidades. 

KG 3.500 S/MARCA 4,45 15.575,00 

195 CEBOLA extra KG 11.000 S/MARCA 2,25 24.750,00 

196 CENOURA extra KG 55.000 S/MARCA 1,94 106.700,00 

197 
CHEIRO VERDE fresco, 
composto por salsa e 
cebolinha. 

KG 2.000 S/MARCA 8,95 17.900,00 

198 CHICÓRIA fresca KG 2.300 S/MARCA 2,25 5.175,00 

199 CHUCHU extra KG 10.000 S/MARCA 1,25 12.500,00 

200 

COCO BAHIA, seco 
inteiro de 1ª qualidade, 
com peso mínimo de 
600 g unidade 

KG 3.000 S/MARCA 5,95 17.850,00 

201 COENTRO fresco KG 5.000 S/MARCA 13,95 69.750,00 

202 
COUVE - FLOR, sem 
rama,com peso mínimo 
de 1 kg a unidade  

KG 10.000 S/MARCA 2,75 27.500,00 

205 GOIABA VERMELHA KG 3.500 S/MARCA 3,25 11.375,00 

206 HORTELÃ fresca KG 2500 S/MARCA 1,25 3.125,00 

207 INHAME extra KG 20.000 S/MARCA 4,25 85.000,00 

208 JILÓ extra KG 2.100 S/MARCA 4,15 8.715,00 

209 

LARANJA LIMA com 
peso médio de 150g, 
contendo o kg no 
mínimo 07 unidades. 

KG 25.000 S/MARCA 3,45 86.250,00 

210 

LARANJA PÊRA com 
peso médio de 150 
g,contendo o kg, no 
mínimo, 07 unidades. 

KG 25.000 S/MARCA 2,54 63.500,00 

211 

LIMÃO TAITI com peso 
médio de 80 g, conten-
do o kg, no mínimo 12 
unidades. 

KG 3.000 S/MARCA 2,80 8.400,00 

212 LOURO VERDE, folha  KG 2.500 S/MARCA 1,75 4.375,00 

213 

MAÇA NACIONAL, não 
ácida, com peso médio 
de 120 g, contendo o 
kg, no mínimo, 8 
unidades. 

KG 25.000 S/MARCA 4,25 106.250,00 

214 

MAMÃO FORMOSA, 
comum, maduro, com 
peso variado de 1,5 a 2 
kg a unidade. 

KG 8.000 S/MARCA 2,75 22.000,00 

215 MAMÃO PAPAIA KG 20.000 S/MARCA 2,55 51.000,00 

216 

MANGA TOMMY, com 
peso médio de 200 g, 
contendo o kg, no 
mínimo 05 unidades. 

KG 5.000 S/MARCA 2,75 13.750,00 

217 MANJERICÃO fresco. KG 1.500 S/MARCA 2,35 3.525,00 

218 

MARACUJÁ tamanho 
médio, com peso 
mínimo de 100 g a 
unidade. 

KG 2.000 S/MARCA 6,60 13.200,00 

219 MAXIXE extra KG 2.500 S/MARCA 4,20 10.500,00 

220 
MELANCIA com peso 
variando de 5 a 10 Kg a 
unidade. 

KG 9.000 S/MARCA 2,10 18.900,00 

221 
MELÃO com peso 
variando de 1,5 a 2 Kg 
a unidade. 

KG 5.000 S/MARCA 4,24 21.200,00 

222 
MILHO VERDE, em 
espiga, tamanho 
médio. 

KG 1.000 S/MARCA 3,90 3.900,00 

230 QUIABO extra, liso. KG 2.500 S/MARCA 4,90 12.250,00 

231 RABANETE extra KG 5.000 S/MARCA 2,93 14.650,00 

232 
REPOLHO BRANCO, 
tamanho médio. 

KG 6.000 S/MARCA 1,99 11.940,00 

233 SALSA fresca  KG 2.500 S/MARCA 3,20 8.000,00 

236 

TANGERINA PONKAN 
com peso médio de 
200g a unidade, 
contendo o kg, no 
mínimo 5 unidades. 

KG 20.000 S/MARCA 2,80 56.000,00 

240 VAGEM extra KG 50.000 S/MARCA 0,32 16.000,00 

Valor Total R$ 1.567.580,00 

São Gonçalo, 26 de maio de 2017. 
Dimas de Paiva Gadelha Junior 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
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Exonera:
a contar de 01 de junho de 2017, EDCIMAR MAFRA DA
SILVA CARVALHO - Mat.: 120819, do cargo em comissão de
Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 1697/2017
Nomeia:
a  contar  de  01  de  junho  de  2017,  CARLA ALEXANDRA
BARRETO DE PINHO ANTHES -  CPF:  085.***.***-33,  para
exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-
01,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento
Urbano,  em  substituição  a  Edcimar  Mafra  da  Silva
Carvalho - Mat.: 120819.
Port. nº 1698/2017
Designa:
a  contar  de  01  de  junho  de  2017,  ALEXANDRE PAULO
FERREIRA  RIBEIRO  -  Mat.:  19331,  para  responder  pela
função  gratificada  de  Supervisor  -  Símbolo  FG-01,  em
virtude das férias do(a) servidor(a) Celio Nunes Suares -
Mat.:  17914,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Segurança
Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida
função.
Port. nº 1699/2017
Designa:
a contar de 01 de junho de 2017, JUAREZ MACHADO DE
CARVALHO  -  Mat.:  13542,  para  responder  pela  função
gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, em virtude das
férias do(a)  servidor(a)  Andre Luiz  Xavier  M da Silva -
Mat.:  12675,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Segurança
Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida
função.
Port. nº 1700/2017
Exonera:
a contar de 08 de junho de 2017, RAFAELA DE SOUZA
AGRA - Mat.: 119755, do cargo em comissão de Assessor I
- Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1702/2017
Nomeia:
a  contar  de  08  de  junho  de  2017,  LINCOLN  MACEDO
MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 100.***.***-56, para exercer o
cargo  em comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,
na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1703/2017
Nomeia:
a contar  de 08 de junho de 2017,  ERIKA DAMAZIO DA
SILVA  -  CPF:  114.***.***-09,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 1704/2017
Nomeia:
a  contar  de  02  de  maio  de  2017,  PAULO MANOEL  DE
SOUZA MARTINS -  Mat.:  20896,  para  exercer  a  função
gratificada  de  Coordenador  -  Símbolo  FG-10,  na(o)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Port. nº 1705/2017
Exonera:
a contar de 07 de junho de 2017, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT. NOME CARGO SIMB.
119126 SERGIO DA SILVA NUNES COORDENADOR DAS-10
120858 JONAS DA SILVA GUIMARAES SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-06

120880 JANAINA HELENA DOS ANJOS
SOUZA SUPERINTENDENTE DAS-09

Port. nº 1708/2017
Nomeia:
a contar de 07 de junho de 2017, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Governo.

MAT. NOME CARGO SIMB.
120858 JONAS DA SILVA GUIMARAES SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-06

120880 JANAINA HELENA DOS ANJOS
SOUZA SUPERINTENDENTE DAS-09

Port. nº 1709/2017
Nomeia:
a contar de 07 de junho de 2017, SERGIO DA SILVA NUNES
-  Mat.:  119126,  para  exercer  o  cargo  em comissão  de
Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano - Garagem.
Port. nº 1710/2017


