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84 / 2019Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0014

Termo de Homologação

Quinta-feira 28 Março 2019Data:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para atendimento das
Secretarias Municipais

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve homologa-lo, na forma a seguir:

BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

010 1090,0000 4,5000 4905,00
14286 - Amendoim cru de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 500g.  (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA). (Tipuá)

Pacote

011 810,0000 2,8400 2300,40
14288 - Amido de milho de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 500g. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA). (Milhena)

Caixa

013 4260,0000 10,8000 46008,00

14289 - Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, safra 2018,
embalagem com 05 Kg com todas as informações pertinentes
ao produto, previsto na legislação vigente, constando data de
validade nos pacotes individuais (Kibão)

Pacote

025 3585,0000 10,2500 36746,25
14292 - Biscoito doce de 1º qualidade, acondicionado em
caixas de 1,5 Kg, de qualidade, com validade mínima de 12
meses. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (Krokero)

Caixa

027 3585,0000 13,3000 47680,50

14293 - Biscoito Salgado de 1º qualidade, acondicionado em
caixas de 1,5 Kg, de qualidade igual ou superior à marca
Aymoré, com validade mínima de 12 meses.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (Aymoré)

Caixa

032 2150,0000 1,5000 3225,00
14295 - Canjica branca de 1º qualidade, tipo 1, grãos inteiros,
embalagem com 500 gramas. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (Tipuá)

Pacote

033 3100,0000 0,7500 2325,00
14296 - Canjiquinha de milho, de 1º qualidade, acondicionado
em embalagem plástica de 500g. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (Tipuá)

Pacote

053 1450,0000 6,5000 9425,00
14301 - Extrato de tomate composto de tomate e sal.
Embalagem de 2kg. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(Xavante)

Embalage
m

054 2130,0000 2,8000 5964,00
14302 - Farinha de mandioca torrada e Fina, de 1º qualidade,
acondicionado em pacotes de 01Kg. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (Rei)

Pacote

056 3270,0000 2,7200 8894,40
14303 - Farinha de trigo com fermento de 1º qualidade,
acondicionado em embalagens de 01kg, validade mínima de
6 meses. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (Globo)

Pacote

089 2110,0000 1,5000 3165,00
14312 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira qualidade,
embalagem com 500g. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(Tipuá)

Pacote
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090 1300,0000 1,2100 1573,00

14313 - MILHO VERDE EM CONSERVA – ingredientes:
milho, água, e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida,
deve estar intacta, não amassada resistente, vedada
hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de
validade mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega.
(Stella D'Oro)

LATA

091 520,0000 1,9700 1024,40

15271 - Mistura para bolo, em pó,  para ser adicionada de
leite, ovos e margarina ou manteiga, sabor chocolate,
acondicionado em pacotes de aproximadamente 400g, de 1a
qualidade. (Mix
Farinelli)

Pacote

095 5360,0000 2,9900 16026,40
14314 - Óleo de soja refinado tipo I, frasco pet com 900 ml,
validade mínima de 12 meses.  (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (Veleiro)

Frasco

132 1052,0000 0,7500 789,00
14321 - Sal Refinado, extrato de iodado, 1º qualidade, para
fins alimentícios, acondicionado em pacotes de 01Kg.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (Garça)

Pacote

136 310,0000 2,4000 744,00

7553 - Suco concentrado sabor abacaxi, frasco de 500 ml, de
1ª qualidade, com todas as informações pertinentes ao
produto, previsto na legislação vigente, constando data de
fabricação e validade em cada unidade (Gran Ville)

Unidade

137 290,0000 2,4000 696,00
5776 - Suco concentrado sabor goiaba, frasco 500 ml cada,
de primeira qualidade., Suco concentrado sabor goiaba,
frasco 500 ml cada, de primeira qualidade. (Gran Ville)

Unidade

143 310,0000 2,4000 744,00

15281 - Suco de Manga concentrado, de 1ª qualidade frasco
500 ml  contendo todas as informações pertinentes ao
produto previstas na legislação vigente, e apresentando data
de fabricação e validade (Gran Ville)

Unidade

144 390,0000 4,7000 1833,00

15060 - Suco integral concentardo de maracujá, composição
de água potável, conservantes: Benzoato de sódio e
metabissulfito de sódio e corante caroteno: Betacaroteno
sintético. Sem adição de açucar, não contém glútem,
acondicionado em garrafa de 500ml (Gran Ville)

Unidade

146 850,0000 3,5900 3051,50
14322 - Tempeiro Caseiro de 1º qualidade, acondicionado em
pacotes de 1Kg(um quilograma), composto de alho e sal, sem
pimenta. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (Sayonara)

Pacote

197.119,85Valor Total:

CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

004 730,0000 7,7300 5642,90

14327 - Achocolatado em pó qualidade, embalagem plástica
de 800g. Ingredientes: Açucar, cacau, extrato de malte, sal,
leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1,
B2, B6, C, D3 E PP), estabilizante, lecitina de soja e
aromatizantes. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(VITAGRAN)

Frasco

016 1065,0000 4,3900 4675,35
14291 - Bala macia de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 600g. (ERLAN)

Pacote

022 200,0000 5,3100 1062,00

15258 - Batata Palha acondicionadas em embalagem plástica
de aproxidamente 500g, crocante, saborosa. Produzida copm
gordura vegetal hidrogenada de qualidade e batatas in natura
selecionadas, de 1ª qualidade e com todas as normas
vigentes na legislação (BOA )

Pacote de
500g
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029 30,0000 25,7500 772,50
15265 - Bombom de chocolate com recheio cremoso e
camada crocante de wafer, acondicionados em pacote de no
mínimo 1 kilo contendo 48 unidades (GAROTO)

Pacote

030 130,0000 7,0800 920,40

11566 - Caldo de Galinha composto de sal, gordura vegetal,
amido, açúcar, cebola, cúrcuma, alho, salsa, pimenta do reino
branca, realçadores de sabor glumato de monossodico e
inosinato dissodico, aromatizantes(aroma idêntico ao natural
de carne)antiumectante dióxido de silício e corante, cada
caixa deverá conter 24 unidades Contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) (APTI )

Caixa

055 20,0000 2,4000 48,00
15266 - Farinha de rosca, pacotes de 500 kg, de primeira
qualidade (PACHA )

Pacote de
500g

060 3150,0000 1,3900 4378,50
14306 - Fubá Mimoso, fino, Tipo 1 de 1º qualidade,
acondicionado em Pacotes de 1Kg. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (PACHA )

Pacote

069 300,0000 2,6800 804,00

15224 - Leite Desnatado de 1ª qualidade com todas as
informações pertinentes ao produto, previsto na legislação
vigente, constando data de fabricação e validade nas caixas
inviduais (PORTO AELGRE)

Caixa de 1
litro

070 11000,0000 6,3900 70290,00

14307 - Leite em pó Integral, instantâneo, uniforme, sem
grânulos, cor branca amarelada, sabor e odor agradável, não
rançoso, semelhante ao leite fluído, enriquecido com vitamina
A e D, de 1º qualidade, acondicionado em Pacotes de 400g.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (ROMANO)

Pacote

071 624,0000 2,6400 1647,36

15225 - Leite Integral de 1ª qualidade com todas as
informações pertinentes ao produto, previsto na legislação
vigente, constando data de fabricação e validade nas caixas
inviduais (PORTO ALEGRE)

Caixa de 1
litro

077 3100,0000 3,5300 10943,00

14308 - Macarrão espaguete nº 01, massa com ovos, de 1º
qualidade, acondicionado em pacotes de 01Kg, com validade
mínima de 12 meses.. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(DON SAPORE )

Pacote

112 5030,0000 19,6300 98738,90

15277 - Pipoca doce de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 30g, com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente,
constando data de fabricação e validade nos pacotes
individuais (ARITANA )

Fardo

113 3030,0000 5,6500 17119,50
14316 - Pirulito de 1º qualidade, acondicionado em pacotes
com 50 unidades, sabores variados.  (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (POP)

Pacote

116 3380,0000 0,7500 2535,00
14317 - Pó de gelatina de 1º qualidade, acondicionado em
caixas de 45g, sabores variados. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (SANTA AMALIA )

Caixa

126 74,0000 35,8000 2649,20
14992 - Refrigerante sabor cola de 1ª qualidade,
acondicionado em frascos 2 litros composto de água
gas(Fardo c/6) (PEPSI)

Fardo
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127 74,0000 33,4000 2471,60

14994 - Refrigerante sabor guaraná de primeira qualidade ,
frasco de 02 litros, composto de aroma natural de guaraná,
sabor suave, água gaseificada, açucar e extrato de vegetal de
guaraná, com todas as infiormações pertinentes ao produto,
previsto na legislação vigente, constando data de fabricação
e validade nos frascos individuais.(Fardo c/6) (KUAT )

Fardo

128 74,0000 35,6500 2638,10

14991 - Refrigerante sabor laranja, frasco 2 litros, de primeira
qualidade., água gaseificada, açúcar, suco de laranja, aroma
sintético artificial, acidulante INS 330, conservador INS 211,
estabilizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110,
com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na
legislação vigente, constando data de fabricação e validade
nos frascos individuais.(Fardo c/6) (SUKITA )

Fardo

134 50,0000 4,3000 215,00
15284 - Suco Concentrado de Pêssego, de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de 500ml (DA FRUTA )

Unidade

135 30,0000 4,3000 129,00
15059 - Suco concentrado de uva e conservantes benzoato
de sódio e metal bissulfito de sódio, água potável,
acondicionado em garrafa de 500ml (DA FRUTA )

Unidade

141 30,0000 3,4800 104,40

15067 - Suco de caixa sabor uva, ingredientes:Água, suco
concentrado e polpa de uva, açucar, acidulante ácido cítrico e
antioxidante ácido ascórbico (vitamina C), acondicionado em
caixas de 1000 ml. (BELA ISHIA )

Caixa

142 30,0000 3,4800 104,40
11601 - SUCO DE LARANJA Caixa contendo 1 litro, com
todas as informações pertinentes ao produto, incluindo data
de fabricação e validade (BELA ISHIA )

Unidade

145 90,0000 4,3200 388,80

15061 - Suco Integral concentrado de laranja, composição de
água potável, acidulante ácido cítrico, aromatizante: Aroma
idêntico ao natural de laranja, corantes: Caroteno: Beta-
caroteno sintético e canta xantina, conservante benzoato de
sódio e metabissulfito de sódio, estabilizante goma gelana e
citrato de sódio e antioxidante: ácido ascórbico,
acondicionado em garrafa de 500ml (DA FRUTA )

Unidade

228.277,91Valor Total:

LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA MEFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

115 2060,0000 6,5400 13472,40
14294 - Pó de Café torrado e moído, com selo de pureza
ABIC, De 1º qualidade, acondicionado em embalagem
plástica de 500g. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)

Pacote

13.472,40Valor Total:

MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

005 1764,0000 8,0900 14270,76
15056 - Açucar branco Cristal, de 1º qualidade, safra 2018,
embalagem plástica de 5 Kg (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (GRAN PETIT)

Pacote

048 860,0000 2,2500 1935,00
14300 - Corante de urucum em pó, embalagem com 500g.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (SINHÁ)

Pacote

057 6200,0000 4,4000 27280,00
14304 - Feijão carioca, Tipo 1, de 1º qualidade,
acondicionado em pacotes de 01Kg, safra 2018.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (GRAN PETIT)

Pacote
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079 3000,0000 1,8500 5550,00

14309 - MACARRÃO PARAFUSO SÊMOLA (Fusili), de 1º
qualidade, cor amarela, produzido com farinha de trigo
especial de sêmola ou semolina, massa sem ovos, se possuir
corantes devem ser naturais, isento de sujidades e parasitas,
não fermentada ou rançosa, embalagem plástica transparente
atóxica de 500g, na embalagem deve constar os ingredientes,
tabela nutricional a data da fabricação, validade e número do
lote. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (DON SAPORE)

Pacote

080 4100,0000 3,2500 13325,00

14311 - Macarrão picado nº 02, massa com ovos de 1º
qualidade, acondicionado em pacotes de 01Kg, com validade
mínima de 12 meses.. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(DON SAPORE)

Pacote

082 130,0000 3,4000 442,00

15269 - Maionese acondicionado em potes de aprox.. 500 g,
contendo todas as informações pertinentes ao produto
previstas na legislação vigente, e apresentando data de
fabricação e validade (por embalagem) (SUAVIT)

pote

62.802,76Valor Total:

MERCEARIA MADECAPE LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

003 40,0000 12,9500 518,00
15285 - Achocolatado Diet, de aproximadamente 200 ml, de
1ª qualidade e com todas as normas vigentes na legislação
(gold)

Unidade

008 970,0000 13,3500 12949,50
14329 - Alho com casca in natura de primeira qualidade, sem
rachaduras buracos com bichos, nem manchas escuras ou
partes moles. (nacional)

KG

024 22,0000 9,8700 217,14

15259 - Bicarbonato Hidrogenado de sódio, de 1º qualidade,
acondicionado em saches de 30g (trinta gramas), caixa com
24 (vinte quatro) unidades, com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente,
constando data de fabricação e validade nos saches
individuais (sacy)

Caixa com
24 UNID

044 380,0000 2,4800 942,40

14297 - Chá; de Erva Doce; Composto de Sementes de Erva
Doce; Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos e Outros
Materiais Estranhos; de 1º qualidade, acondicionado em
caixas compostas de 10 sachês de 15g. (APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRA) (leão)

Caixa

052 150,0000 2,6700 400,50
15264 - Creme de milho, de 1ª qualidade, acondicionado em
pacotes de 1 kilo com todas as informações pertinentes ao
produto, previsto na legislação (anchieta)

Pacote

110 4300,0000 9,0000 38700,00
11264 - PEITO DE FRANGO De primeira qualidade, sem
osso, em bandeja, sem impurezas, sem gorduras ou misturas,
devidamente refrigerado (pif paf)

Quilogram
a

117 1000,0000 18,0000 18000,00

14359 - POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E
CONGELADA (ABACAXI), de primeira qualidade,
acondicionada em embalagens de 1KG, transportadas sob
refrigeração adequada de forma que as peças sejam
mantidas congeladas, contendo identificação da peça, peso
líquido, data de fabricação, prazo de validade, dizeres de
rotulagem, registro no M. A. e selo de inspeção do SIF.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (mais fruta)

Embalage
m
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118 1000,0000 15,5000 15500,00

14360 - POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E
CONGELADA (ACEROLA), de primeira qualidade,
acondicionada em embalagens de 1KG, transportadas sob
refrigeração adequada de forma que as peças sejam
mantidas congeladas, contendo identificação da peça, peso
líquido, data de fabricação, prazo de validade, dizeres de
rotulagem, registro no M. A. e selo de inspeção do SIF.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (mais fruta)

Embalage
m

119 1000,0000 14,8500 14850,00

14361 - POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E
CONGELADA (GOIABA), de primeira qualidade,
acondicionada em embalagens de 1KG, transportadas sob
refrigeração adequada de forma que as peças sejam
mantidas congeladas, contendo identificação da peça, peso
líquido, data de fabricação, prazo de validade, dizeres de
rotulagem, registro no M. A. e selo de inspeção do SIF.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (mais fruta)

Embalage
m

120 1000,0000 15,0000 15000,00

14362 - POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E
CONGELADA (MANGA), de primeira qualidade,
acondicionada em embalagens de 1KG, transportadas sob
refrigeração adequada de forma que as peças sejam
mantidas congeladas, contendo identificação da peça, peso
líquido, data de fabricação, prazo de validade, dizeres de
rotulagem, registro no M. A. e selo de inspeção do SIF.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (mais fruta)

Embalage
m

121 1000,0000 18,6500 18650,00

14363 - POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E
CONGELADA (MARACUJÁ), de primeira qualidade,
acondicionada em embalagens de 1KG, transportadas sob
refrigeração adequada de forma que as peças sejam
mantidas congeladas, contendo identificação da peça, peso
líquido, data de fabricação, prazo de validade, dizeres de
rotulagem, registro no M. A. e selo de inspeção do SIF.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (mais fruta)

Embalage
m

135.727,54Valor Total:

SERROFERTIL LTDA - EPPFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

103 50,0000 28,3300 1416,50
5594 - Pão de queijo, pronto para consumo (assado, tamanho
pequeno, tipo festa) (MINEIRO)

Quilogram
a

114 30,0000 26,9000 807,00

15279 - Pirulito tipo chaves tamanho grande de 1ª qualidade
acondicionado em caixa com 20 unidades, com todas as
informações pertinentes ao produto, constando data de
fabricação e validade nos pacotes individuais (BICO DOCE)

Caixa

123 715,0000 19,1500 13692,25

14364 - Queijo fresco, de primeira qualidade, tipo extra da
fazenda, embalagem plástica, sem grandes quantidades de
furos, cor branca uniforme, com prazo de validade vigente.
(DO MAGNO)

KG

125 50,0000 11,3800 569,00

11589 - RALA De primeira qualidade, contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (DO
MAGNO)

Quilogram
a

130 60,0000 9,4500 567,005635 - Rosca da rainhaUnidade
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133 180,0000 6,9500 1251,00

15237 - SALSICHA, devidamente refrigerada, Contendo todas
as informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) (PIF PAF)

Kg

18.302,75Valor Total:

SUPERMERCADO PALADAR LTDA - EPPFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 2200,0000 3,8800 8536,00
11269 - ABACAXI In natura, maduro(a), de 1ª qualidade,
casca firme, sem rachaduras, buracos, bichos, manchas ou
partes moles (CEASA)

Unidade

002 2120,0000 2,2300 4727,60

14367 - Abóbora Moranga in natura, Abóbora tipo japonesa,
madura de primeira qualidade, casca firme, sem rachaduras
ou buracos com bichos, nem manchas escuras ou partes
moles (CEASA)

KG

006 10,0000 2,7500 27,50
15253 - ADOÇANTE Líquido, dietético (sacarina sódica e
ciclamato de sódio) em Frasco de 100 ml. (ASSUGRIN)

frasco de
100 ml

007 40,0000 7,9000 316,00
15254 - Água Mineral em garrafas de 5 litros, com todas as
normas vigentes na legislação (IGARAPE)

Garrafa

009 30,0000 13,5000 405,00
15207 - Alho descascado de 1ª qualidade, embalado em saco
plástico (CEASA)

Kg

012 20,0000 17,4800 349,60

11256 - APRESUNTADO 1ª qualidade, Contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) (PIF PAF)

Quilogram
a

014 150,0000 11,5300 1729,50
15215 - Asa de Frango congelada em embalagem de até 2kg,
contendo somente a asa. (AGROAVES)

Kg

015 1000,0000 2,9400 2940,00

14290 - Aveia em flocos, de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 500g com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legilalação vigente,
constando data de fabricação  e validade  nos pacotes
individuais (PACHÁ)

Pacote

017 1000,0000 3,8000 3800,00

14331 - Banana Caturra in natura, tipo caturra, de primeira
qualidade, apta para o consumo, sem apresentar
amadurecimento em demasia, tamanho médio, não
apresentar partes deterioradas, casca firme, sem rachaduras
ou buracos com bichos, nem manchas escuras ou partes
moles. (CEASA)

KG

018 230,0000 5,4500 1253,50
15216 - Banana Maça apta para consumo, sem apresentar
amadurecimento em demasia, tamanho médio, de boa
qualidade, não apresentar partes deterioradas (CEASA)

Kg

019 3230,0000 3,9000 12597,00

14330 - Banana Prata in natura, tipo prata, de primeira
qualidade, apta para o consumo, sem apresentar
amadurecimento em demasia, tamanho médio, não
apresentar partes deterioradas, casca firme, sem rachaduras
ou buracos com bichos, nem manchas escuras ou partes
moles. (CEASA)

KG

020 2000,0000 3,7400 7480,00
14332 - Batata doce in natura de primeira qualidade, sem
buracos, sem bichos, nem manchas escuras ou partes moles
(CEASA)

KG

021 4380,0000 3,4900 15286,20
14333 - Batata inglesa in natura de primeira qualidade, sem
buracos, sem bichos, nem manchas escuras ou partes moles.
(CEASA)

KG



PRAÇA JOÃO PINHEIRO, Nº 154, CENTRO

CNPJ :  18.303.271/0001-81

MUNICIPIO DE SERRO

12Página 8 de

84 / 2019Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0014

Termo de Homologação

Quinta-feira 28 Março 2019Data:

023 1000,0000 3,9000 3900,00

14334 - Beterraba in natura de primeira qualidade, casca
firme, sem rachaduras ou buracos com bichos, manchas
escuras, sem folhas, sem raízes, lavadas, sem terra.
(CEASA)

KG

026 30,0000 24,9000 747,006516 - Biscoito polvilho (PALADAR)
Quilogram
a

031 30,0000 3,5900 107,70

11549 - CANELA EM PÓ Frasco de 30g Contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA!!! (SACY)

Unidade

034 3300,0000 15,9000 52470,00

14335 - Carne Bovina 2ª inteira(ACÉM) in natura sem
impurezas ou pedaços de osso, sem excesso de gorduras,
sem misturas, em cubos, no dia que for solicitado.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (LDP)

KG

035 100,0000 21,7900 2179,0015218 - Carne Bovina de 1ª, nova sem gorduras (LDP)Kg

036 3000,0000 15,2000 45600,00
14337 - Carne Bovina de 2ª Moida (ACÉM) in natura sem
impurezas ou pedaços de osso, sem gorduras, sem misturas.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (LDP)

KG

037 3000,0000 23,6000 70800,00

14336 - Carne Bovina inteira (PATINHO) in natura sem
impurezas ou pedaços de osso, sem gorduras, sem misturas,
em cubos, no dia que for solicitado. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (LDP)

KG

038 300,0000 17,9000 5370,00
11252 - CARNE DE 1ª (MOÍDA) De boa aparência, sem
misturas, de cor uniforme, embalado em pacote de 1kg (LDP)

Quilogram
a

039 220,0000 3,6400 800,80

14338 - Cebola de cabeça in natura de primeira qualidade,
casca firme, sem rachaduras ou buracos com bichos, nem
manchas escuras, sem folhas, sem raízes ou partes moles.
(CEASA)

KG

040 1000,0000 8,4900 8490,00
14340 - Cenoura amarela de primeira qualidade, casca firme,
cor uniforme, sem rachaduras ou buracos com bichos, nem
manchas escuras ou partes moles (CEASA)

KG

041 220,0000 3,4400 756,80

14339 - Cenoura vermelha in natura, coloração laranja
escura, pele lisa. Sem partes moles, rachaduras, coloração
esverdeada/roxa ou deformações, primeira qualidade.
(CEASA)

KG

042 80,0000 3,2000 256,00

11552 - Chá de Camomila acondicionado em caixas de 10
sachês (15 g) Contendo todas as informações pertinentes ao
produto previstas na legislação vigente, e apresentando data
de fabricação e validade (por caixa) (LEÃO)

Caixa

043 80,0000 2,4900 199,20

11554 - Chá de Hortelã acondicionado em caixas de 10
sachês (15 g) Contendo todas as informações pertinentes ao
produto previstas na legislação vigente, e apresentando data
de fabricação e validade (por caixa) (LEÃO)

Caixa

045 1120,0000 3,3000 3696,00
14341 - Chuchu in natura, casca verde clara, liso, sem
rugosidades e espinhos, primeira qualidade. (CEASA)

KG

046 4100,0000 3,2900 13489,00
14298 - Côco ralado em flocos desidratado, sem adição de
açúcar, embalagem 100 gr. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (SERIGY)

Pacote
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047 200,0000 16,3600 3272,00

14299 - COMPOSTO LÁCTEO ZERO LACTOSE:
composição: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima
lactase, vitaminas (acetato de retinila, D3 colecalciferol e L-
ascorbato de sódio)e minerais (pirofosfato férrico e sulfato de
zinco) e emulsificante lecitina de soja. Não contém Glúten.
Validade mínima de 18 meses. (Lata de 380g) (NINHO)

LATA

049 200,0000 14,9000 2980,00
11255 - COSTELINHA DE PORCO De boa aparência, cor
uniforme, embalada em pacotes de 1 kg (LDP)

Quilogram
a

050 4100,0000 6,2800 25748,00

14342 - Coxa e contra coxa de frango, in natura, de primeira
qualidade, congelada em pacotes, embalagem plástica, sem
impurezas ou pedaços de osso, sem gorduras, sem misturas.
(AGROAVES)

KG

051 200,0000 2,5000 500,00
15263 - Creme de leite, acondicionado em lata de
aproximadamente 395 g, de 1ª qualidade e com todas as
normas vigentes na legislação (JUSSARA)

Lata

058 670,0000 3,0000 2010,00
14305 - Fermento em Pó de 1º qualidade, acondicionado em
embalagem de 100g. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
(ROYAL)

Embalage
m

059 300,0000 5,5900 1677,00
15221 - Frango congelado, de aproximadamente 1kilo, de 1ª
qualidade e com todas as normas vigentes na legislação.
(AGROAVES)

Kg

061 1000,0000 2,0000 2000,00

14318 - Gelatina em pó diet - Embalagem 12g. Gelatina em
pó, sabores variados para dietas com ingestão controlada de
açúcar, em perfeito estado granulométrico. Sem grumos, no
perfeito estado de validade e embalado em saquinhos
plásticos. Embalagem com aproximadamente 12g.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (BRETZKE)

Caixa

062 2000,0000 3,3900 6780,00

14319 - Gelatina em pó incolor – Embalagem com 24 gramas.
Embalagem apresentando externamente dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do
registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima
de 2 anos. Embalagens plásticas seladas sem furos ou
rasgos, contendo 24 gramas (2 envelopes com 12g cada).
(SMART)

Embalage
m

063 1140,0000 4,7400 5403,60
14344 - Inhame chinês in natura de primeira qualidade, casca
firme, sem rachaduras ou buracos com bichos, nem manchas
escuras, sem folhas, sem raízes ou partes moles. (CEASA)

KG

064 200,0000 2,8700 574,00
15222 - Iogurte com bandeja de 6 unidades. De primeira
qualidade (ITAMBÉ)

Bandeija
com 6
unidades

066 80,0000 4,7800 382,40
15223 - Jiló de 1ª qualidade, cor uniforme, sem manchas
escuras (CEASA)

Kg

067 2730,0000 3,3800 9227,40
14345 - Laranja pêra, in natura, sem defeitos como podridão,
mofo, dano mecânico, de primeira qualidade. (CEASA)

KG

068 200,0000 3,3500 670,00

15267 - Leite Condensado acondicionado em latas de 395g
contendo todas as informações pertinentes ao produto
previstas na legislação vigente, e apresentando data de
fabricação em cada lata (ITAMBÉ)

Lata

072 200,0000 4,1500 830,00
5374 - Limão Taiti de primeira qualidade, cor brilhante, sem
manchas escuras e sem bichos (CEASA)

Quilogram
a

073 50,0000 11,3800 569,00
15226 - Linguiça Calabresa de boa aparência, de cor
uniforme, embalado em pacote de 1kilo (PREMIADA)

Kg
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074 3000,0000 9,9400 29820,00

14346 - Linguiça de frango, de primeira qualidade,
embalagem plástica, sem impurezas ou pedaços de osso,
sem gorduras, sem misturas. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (TROPEIRA)

KG

075 150,0000 11,9500 1792,50
11235 - LINGUIÇA DE PORCO De boa aparência, cor
uniforme, embalado em pacotes de 1 kg (PREMIADA)

Quilogram
a

076 2300,0000 6,3400 14582,00
14347 - Maçã nacional in natura, cor acentuada e brilhante,
polpa firme, pesada, sem partes moles, furos ou rachaduras,
de primeira qualidade. (CEASA)

KG

081 100,0000 3,8900 389,00

15268 - MACARRÃO TALHARIM Nº 2 De primeira qualidade,
massa com ovos acondicionada em pacotes de 1 kg
Contendo todas as informações pertinentes ao produto
previstas na legislação vigente, e apresentando data de
fabricação e validade. (SANTA AMALIA)

Pacote

083 2000,0000 5,4200 10840,00
14348 - Mamão Papaia, in natura, cor acentuada e brilhante,
polpa firme, pesada, sem partes moles, furos ou rachaduras,
de primeira qualidade. (CEASA)

KG

084 2150,0000 4,5000 9675,00
14349 - Mandioca descascada in natura, parte externa
íntegra, limpa, livre de pontas. Polpa branca, livre de riscas
pretas, sem mofo, primeira qualidade. (CEASA)

KG

085 1150,0000 15,8800 18262,00

14352 - Manteiga caseira de 1º qualidade, acondicionada em
potes de 500g (quinhentos gramas), obtida de creme de
Leite, podendo conter cloreto de sódio e corante urucum,
padronizada, pasteurizada. (APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRA) (SUACUI)

Pote

086 66,0000 3,4100 225,06

15219 - Margarina de 1º qualidade, acondicionado em potes
de 500g (quinhentos gramas), composto de água, óleos
vegetais líquidos e interesterificados, vitaminas (e, a, b6,
ácido fólico, d e b12), estabilizantes mono e diglicerídeos de
ácidos gráxos e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoleico,
conservador sorbatode potás sio, acidulante ácido cítrico,
aromatizante (aroma idêntico ao natural de margarina) e
corantes urucum e cúrcuma, com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente,
constando data de fabricação e validade nos potes
individuais. (DELICIA)

Pote de
500g

087 200,0000 5,4000 1080,00

11586 - MASSA DE PASTEL (GRANDE) Acondicionada em
embalagem plástica de aprox.. 500g, contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) (NUTRITEX)

Unidade

088 1530,0000 1,9000 2907,00
14353 - Melancia in natura de primeira qualidade, casca
firme, sem rachaduras ou buracos com bichos, nem manchas
escuras, sem folhas, sem raízes ou partes moles. (CEASA)

KG

092 2000,0000 16,8000 33600,00
14354 - Músculo bovino in natura, fresco, refrigerado, sem
excedentes de gordura, primeira qualidade, cortado em
cubos. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (LDP)

KG

093 2000,0000 16,8000 33600,00
14355 - Músculo bovino moído in natura, fresco, refrigerado,
sem excedentes de gordura, primeira qualidade.
(APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)

KG
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094 20,0000 24,4800 489,60

11590 - MUSSARELA 1ª qualidade, contendo todas as
informações pertinentes ao produto previstas na legislação
vigente, e apresentando data de fabricação e validade (por
embalagem) (SUACUI)

Quilogram
a

096 2060,0000 12,9000 26574,00

15273 - Ovos de granja brancos, in natura, frescos, primeira
qualidade, sem defeitos na casca, sem trincas e sem
manchas, limpos, peso médio entre 50 e 60 gramas a
unidade.. (ASA)

Pente com
30
unidades

097 200,0000 2,0000 400,00
15076 - Pão de doce com 01 fatia de mussarela e 01 fatia de
presunto (PALADAR)

Unidade

098 200,0000 1,6000 320,0015070 - Pão de doce com 02 fatias de mortadela (PALADAR)Unidade

099 200,0000 2,0000 400,0015074 - Pão de doce com 02 fatias de mussarela (PALADAR)Unidade

100 200,0000 2,2000 440,0015072 - Pão de doce com 02 fatias de presunto (PALADAR)Unidade

101 23300,0000 0,4800 11184,00
12451 - PÃO DE DOCE de 1ª qualidade, unidade de aprox
50g, fresco (PALADAR)

Unidade

102 50,0000 4,8000 240,00

15235 - PÃO DE FORMA De 1ª qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 500g, com farinha de trigo,
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina
vegetal, sal refinado, glúten, soro de leite em pó, conservador
propionato de cálco, estabilizantes lecitina de soja e esteroil
2- lactil lactato de cálcio e acidulante ácido ascórbico,
Contendo todas as informações pertinentes ao produto
previstas na legislação vigente, e apresentando data de
fabricação e validade (por embalagem). (MILANI)

Pacote

104 23300,0000 0,4800 11184,00
4862 - PÃO DE SAL (de 1ª qualidade, unidade com aprox
50g, fresco (PALADAR)

Unidade

105 10200,0000 1,5900 16218,00

14356 - Pão de sal c/ Mortadela de 1º qualidade, unidade de
50g (cinquenta gramas) fresco, composto de duas fatias de
mortadela de aproximadamente 20g (vinte gramas).
(PALADAR)

Unidade

106 200,0000 2,0000 400,00
15075 - Pão de sal com 01 fatias de mussarela e 01 fatia de
presunto (PALADAR)

Unidade

107 200,0000 2,2000 440,0015071 - Pão de sal com 02 fatias de presunto (PALADAR)Unidade

108 10200,0000 1,9000 19380,00
12453 - PÃO DE SAL COM MUSSARELA (de 1ª qualidade,
unidade de aprox 50g, fresco, composto de 2 fatias de
mussarela de aprox 20g) (PALADAR)

Unidade

109 11300,0000 2,0000 22600,00

12454 - PÃO DE SAL COM PRESUNTO E MUSSARELA (de
1ª qualidade, unidade de aprox 50g, fresco composto de 2
fatias de presunto de aprox 20g e 2 fatias de mussarela de
aprox 20g. (PALADAR)

Unidade

111 600,0000 6,7800 4068,00
14358 - Pimentão in natura de primeira qualidade, casca
firme, sem rachaduras ou buracos com bichos, nem manchas
escuras, sem folhas, sem raízes ou partes moles. (CEASA)

kg

122 3160,0000 5,4400 17190,40
14320 - Polvilho Azedo, de 1º qualidade, acondicionado em
pacotes de 1kg. (APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA) (OURO
MINAS)

Pacote

124 80,0000 6,9000 552,00
5599 - Quiabo, de 1ª qualidade, cor uniforme, sem manchas
escuras (CEASA)

Quilogram
a

129 1000,0000 3,2500 3250,00

14365 - Repolho in natura de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujeiras, parasitas,
larvas e resíduos de fertilizante, sem buracos com bichos,
nem manchas escuras ou partes moles (CEASA)

KG
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131 30,0000 8,9900 269,7015077 - Rosca de trigo (paladar)KG

138 30,0000 3,4600 103,80

15063 - Suco de caixa sabor de abacaxi, ingredientes:Água,
suco concentrado de abacaxi, açucar, acidulante ácido cítrico,
estabilizante carboximetil celulose, aroma natural de abacaxi
e ácido ascórbico (Vitamina C). Sem conservantes,
acondicionado rm caixas de 1000 ml e antioxidante ácido
ascórbico (vitamina C), acondicionado em caixas de 1000 ml
(DAFRUTA)

Caixa

139 30,0000 3,4600 103,80

15069 - Suco de caixa sabor Goiaba, ingredientes: Água,
suco concentrado de goiaba, açucar, acidulante ácido cítrico,
antioxidante ácido ascórbico, estabilizantes: Goma gelana e
citato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural de goiaba,
acondicionado em caixa de 1000ml (DAFRUTA)

Caixa

140 30,0000 3,4600 103,80

15068 - Suco de caixa sabor manga, ingredientes:Água,
polpa de manga (mínimo 58%), açucar, acidulante ácido
cítrico e aroma natural, acondicionado em caixas de 1000 ml
(DAFRUTA)

Unidade

147 1250,0000 5,4900 6862,50

14366 - Tomate in natura de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujeiras, parasitas,
larvas e resíduos de fertilizante, sem buracos com bichos,
nem manchas escuras ou partes moles. (CEASA)

KG

148 100,0000 7,8500 785,0015238 - Toucinho, sem sal, de 1a qualidade. (LDP)Kg

149 60,0000 10,0000 600,00
15239 - Vagem de 1ª qualidade. cor uniforme, sem manchas
escuras (CEASA)

Kg

150 895,0000 2,6500 2371,75

15282 - Vinagre de vinho branco, de 1ª qualidade,
acondicionado em frascos de 750 ml, composto de
fermentado acético álcool (90%), fermentado acético de vinho
branco (10%), água, conservante ins 224, corante natural ins
150d, acidez, volátil 4,0%, com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente,
constando data de fabricação e validade nos frascos
idividuaid (BELMONT)

Frasco

634.235,71Valor Total:

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal


