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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
• Termo de Adjudicação - Pregão Eletrônico Nº 001/2020-SRP – Objeto:
Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e
eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos
matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA e
Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino de Elísio
Medrado BA. (Distribuidora de Alimentos Ltda).
• Termo de Adjudicação - Pregão Eletrônico Nº 004/2020-SRP – Objeto:
Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e
eventual de aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros
alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital
Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF de Elísio Medrado
Ba. (J&J Argolo Comercial de Alimentos Ltda).

Gestor - Linsmar Moura Bittencour Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Salvador Andrade, s/n
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Adjudicações
ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Secretaria Municipal de Educação
Rua Vitorino Peixoto, s/n, Centro, Elísio Medrado, Ba
CEP: 45.305-000

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial do Município de Elísio Medrado, Srª. Chirlene Pessoa Silva Andrade, nomeada através do Decreto
nº 011 de 09 de janeiro de 2020, publicado em 09-01-2020, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
001/2020-SRP, para Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros
alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA e
Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino de Elísio Medrado BA., conforme especificações, quantidades
constantes no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Empresas vencedoras conforme quadros abaixo:
Concorre Distribuidora de Alimentos Ltda Inscrito no CNPJ sob Nº 10.725.198/0001-24, Localizado Av.
Progresso, Centro Industrial 157, Lotes 01,02 e 03 da quadra AC-G, Barro Vermelho, Santo Antônio de Jesus –
Bahia.
Nº

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTI
DADE

UNIDADE

Marca

valor
unitário

valor total

64

PROTEINA, de soja, texturizada, cor
clara, minima de 52% de concentracao
de
proteina,
acondicionada
em
embalagem de 500 g, validade do
produto nãopoder ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Rotulagem
contendo,
no
mínimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, data de
fabricação e data ou prazo de validade.

2000

Unidade

PRONTUSOY

R$ 3,45

R$
6.900,00

R$
6.900,00

TOTAL

Aiack Dos Santos Lopes ME Inscrito no CNPJ sob Nº 22.052.064/0001-79, Localizado Rua Silvio Eiraldo Silva 232.
Palmeira, Jaguaquara, Ba. São os seguintes Itens:

Nº

14

15

41

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
IOGURTE, natural, rico em nutrientes.
Embalagem com no mínimo 1.000 ml,
com indicação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da saúde.
LEITE,
de
coco,
tradicional.
Embalagem com 500 ml. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
POLPA, de fruta, natural, sabor cajá,
pacote com no mínimo01 kg. As
seguintes informações deverão ser

QUAN
TIDAD
E

UNIDADE

Marca

valor
unitário

valor total

3000

Unidade

CONQUISTA

R$ 3,99

R$
11.970,00

300

Unidade

GRAN VILLE

R$ 2,16

R$
648,00

1500

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 4,10

R$
6.150,00
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44

45

46

impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem.
POLPA, de fruta, natural, sabor
acerola, pacote com no mínimo01 kg.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa.
POLPA, de fruta, natural, sabor goiaba
pacote com no mínimo01 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa/
POLPA, de fruta, natural, sabor umbu,
pacote com no mínimo01 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o

1500

Quilogra
ma

CERISA

R$ 4,52

R$
6.780,00

1500

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 3,99

R$
5.985,00

700

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 4,18

R$
2.926,00
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47

51

61

produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa/MS
PEIXE, merluza, em file, congelada,
acondicionado
em
saco
plastico
transparente Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referência, a data de
fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive
apresentando,
em
sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, moida, resfriada, sem
osso e sem gordura. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, validade do
produto não poderá ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
FUBA, de milho. Embalagem com 500
g. O produto deve ser rotulado de
acordo com o cereal de origem e a
classificacao. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Na data
da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.

500

Quilogra
ma

COSTA DO MAR

R$ 15,99

R$
7.995,00

300

Quilogra
ma

NATURA

R$ 7,30

R$
2.190,00

1000

Unidade

INCAMILHO

R$ 1,24

R$
1.240,00
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63

68

81

88

ACHOCOLATADO, em po, a base de
composto de açúcar, cacau lecitinado,
maltodextrina, sal, leite e soro de leite,
vitaminas
e
aromatizantes..
O
chocolate deve ser obtido de materias
primas sas e limpas, isentas de materia
terrosa, de parasitos, detritos animais,
cascas de sementes de cacau e de
outros detritos vegetais. No preparo de
qualquer qualidade de chocolate, o
cacau correspondente ao tipo deve
entrar, no mínimo, na proporção de
32%.
O
rotulo
deve
trazer
a
denominação generica de "Chocolate"
seguida da classificacao constante
desta Norma. chocolates em po
parcialmente
desengordurados
e
obrigatorio a declaraçãodo teor de
lipidios do produto. Embalagem com
400 g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Conforme as Normas
e/ou
Resolucões
vigentes
da
Anvisa/MS.
MILHO para Pipoca Embalados em
plástico atóxico, transparente e incolor,
termosselada, isento de mofo ou
bolores,
odores
estranhos
e
substâncias nocivas. Embalagem com
500g apresentando marca, nome e
endereço do fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote, número do
registro no órgão competente. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
PIMENTAO, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MACA, de
primeira, in natura,
vermelha,
apresentando
grau
de
maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.

3000

Unidade

ENJOY

R$ 2,66

R$
7.980,00

2000

Pacote

KIGOSTO

R$ 1,54

R$
3.080,00

700

Quilogra
ma

IN NATURA

R$ 3,64

R$
2.548,00

8000

Quilogra
ma

IN NATURA

R$ 3,64

R$
29.120,00

R$
88.612,00

TOTAL
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Claudio Dos Santos Silva -ME Inscrito no CNPJ sob Nº 17. 501.328/0001-94, Localizado Caminho 36, Conj.
Habitacional Providência 19, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio de Jesus - BA
Nº

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

43

POLPA, de fruta, natural, sabor manga,
pacote com no mínimo01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
TOMATE, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao
em condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA.
BATATA, do reino, inglesa, de primeira,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita
suportar
a
manipulacao,
o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA
LARANJA, pera, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao
e, condicoes adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de
evolucao completo do tamanho, aroma e cor
propria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO, espiga, in natura, verde. O produto
devera estar em conformidade com as
normas
e/ou
legislação
vigente
da
ANVISA/MS.
Rotulagem
contendo,
no
mínimo, nome e CNPJ do fabricante, numero
do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
AMENDOIM, de primeira, com casca, para
cozimento, apresentando grau de maturacao
tal que lhe permita suportar a manipulacao,
o transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo

82

86

92

93

94

95

QUANTI
DADE
1500

UNIDADE

MARCA

VALOR

Quilograma

GUT

R$ 3,48

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,80

R$
5.600,00

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,20

R$
4.400,00

4000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 1,30

R$
5.200,00

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,00

R$
4.000,00

5000

Unidade

IN
NATURA

R$ 0,70

R$
3.500,00

800

Quilograma

IN
NATURA

R$ 4,90

R$
3.920,00
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com a Resolução 12/78 da CNNPA.
103

GOIABA, vermelha, de primeira, in natura,
com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte e a
conservacao e, condicoes adequadas para o
consumo. O produto devera estar em
conformidade
com
as
normas
e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
TOTAL

5000

J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito
15 de Novembro Nº 229 Centro Elísio Medrado – Bahia:
QUANTI
Nº
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DADE
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem
contendo
1
kg
As
seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
1
normas vigentes e registros nos órgãos
1.500
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS e
INMETRO.
ARROZ, parboilizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
2
4000
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS e INMETRO.
MACARRAO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos, mínimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas,
3
4000
parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As
seguintes informações deverão ser

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,40

R$
12.000,00

R$
43.840,00
no CNPJ sob Nº 14.665.901/0001-07, Localizado Rua
UNIDADE

Marca

valor
unitário

valor total

Quilogra
ma

CAÇAROL
A

R$ 2,43

R$
3.645,00

Quilogra
ma

CAÇAROL
A

R$ 2,23

R$
8.920,00

Pacote

VILMA

R$ 1,47

R$
5.880,00
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4

5

6

impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MACARRAO, tipo parafuso, a base de
farinha, com ovos, mínimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas,
parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MASSA, de sopa, a base de farinha de
trigo, com ovos. Embalagem com 500 g
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS.
BISCOITO,
tipo
Cream
Cracker,
acondicionado
em
embalagem
contendo
400
g
As
seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,

1000

Pacote

VILMA

R$ 1,49

R$
1.490,00

4000

Pacote

VILMA

R$ 1,22

R$
4.880,00

6000

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
14.940,00
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endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS e INMETRO.
BISCOITO, tipo Maizena. Embalagem
dupla, contendo 400 g As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS e INMETRO.
BISCOITO, tipo Maria. Embalagem
contendo
400g.
As
seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, quantidade, composição,
data de fabricação ou lote, prazo/data
de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS e
INMETRO.
FEIJAO,
carioquinha,
tipo
1,
embalagem com 01 kg As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado

2000

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
4.980,00

4500

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
11.205,00

5000

Quilogra
ma

DA CASA

R$ 3,76

R$
18.800,00
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para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS e INMETRO.
FEIJAO, preto. Embalagem contendo 1
kg As seguintes informações deverão
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem
com 500 g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
LEITE, de vaca, em pó, integral,
pasteurizado, sem soro e sem amido,
acondicionado
em
embalagem
contendo
200
g.
As
seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote e data de validade.
Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa
na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
MAPA/INMETRO.
LEITE, de vaca, em pó, desnatado, sem
soro e sem amido, acondicionado em
embalagem contendo 200 g. Na data
da entrega, o prazo de validade

200

Quilogra
ma

KICALDO

R$ 3,75

R$
750,00

500

Quilogra
ma

KICALDO

R$ 3,40

R$
1.700,00

10000

Pacote

CCGL

R$ 3,35

R$
33.500,00

200

Pacote

CCGL

R$ 3,85

R$
770,00
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indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto estar em
conformidade com as normas vigentes
da ANVISA/MS e Ministério da
Agricultura Rotulagem contendo no
mínimo, registro no Ministério da
Agricultura, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote,
data de fabricação, data ou prazo de
validade e a expressão "Não contem
glúten."
MARGARINA, vegetal, lipídios totais
Maximo de 95%, acondicionado em
embalagem
contendo
500g.
As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
INMETRO.
MANTEIGA, com sal, de primeira,
acondicionado
em
embalagem
contendo
500
g.
As
seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote e data de validade.
Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa
na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
ANVISA/MS e INMETRO.
QUEIJO,
ralado,
tipo
parmesão,
tradicional. Embalagem: pacote com
no mínimo 100 g. As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,

1500

Unidade

CLAYBO
M

R$ 2,99

R$
4.485,00

1500

Unidade

DA VACA

R$ 11,53

R$
17.295,00

2000

Pacote

MILKLY

R$ 2,80

R$
5.600,00
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normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
QUEIJO tipo mussarela, fatiado,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
QUEIJO, tipo minas frescal, de
primeira qualidade. Embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto devera
ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SAL, refinado, iodado, indicado para
consumo humano, acondicionado em
embalagem contendo 1 Kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
ACUCAR, cristalizado, contendo o
mínimo de 99,3% de sacarose,
aparência
homogênea,
livre
de
sujidades, parasitos e larvas, cor
branca. Embalagem de 01 kg.As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS/INMETRO.
AZEITE, de oliva, puro, sem colesterol.
Embalagem com 250 ml. As seguintes

300

Quilogra
ma

DA VACA

R$ 24,00

R$
7.200,00

10

Quilogra
ma

GOSTOS
O

R$ 25,00

R$
250,00

1000

Quilogra
ma

TUCANO

R$ 0,53

R$
530,00

5000

Quilogra
ma

ARCO
VERDE

R$ 1,88

R$
9.400,00

30

Unidade

LA
VIOLETE

R$ 9,30

R$
279,00
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informações deverão ser impressas ou
coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote informada no rotulo.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
da
ANVISA/MS.
VINAGRE, de álcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. As seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data
de fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
TEMPERO,
completo,
tradicional,
obtido da mistura de sal refinado, alho
em pó, cebola em pó, salsa em flocos, e
outros condimentos, exceto pimenta,
podendo
conter
aromatizantes
naturais e aditivos, permitidos pela
legislação,
acondicionado
em
embalagem contendo 300 g,
de
sujidades, parasitas e larvas, validade
do produto não poderá ser inferior a
12 meses, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto,
CNPJ
do
fabricante,
declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
CAFE, torrado e moído. Embalagem a
vácuo de 250 g, de primeira qualidade
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de

RA

500

Unidade

REGINA

R$ 0,75

R$
375,00

1500

Unidade

DONA
ANA

R$ 1,73

R$
2.595,00

5000

Pacote

PARAISO

R$ 2,68

R$
13.400,00
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fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
ANVISA/MS e INMETRO.
EXTRATO, de tomate, concentrado.
Embalagem com 350g. As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, quantidade, composição,
data de fabricação ou lote, prazo/data
de validade, Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS
PAO, de forma integral, fatiado,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
PAO, de sal, Frances, ausência de
sujidades, parasitas e larvas. O
produto deve estar de acordo com as
Normas e Resolucões do Ministerio da
Agricultura.
SARDINHA, em conserva, em oleo de
soja comestível. Embalagem com 130
g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com
as Normas e/ou Resolucões vigentes
da Anvisa/MS ou Ministerio da
Agricultura.
MILHO,
verde,
em
conserva,
acondicionado em embalagem com 200
g, validade não inferior 6 meses,
contada da data da entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no
mínimo, nome e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade.
CREME,
de
leite,
tradicional.
Embalagem: com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do

1500

Unidade

DEZ

R$ 0,88

R$
1.320,00

500

Quilogra
ma

PANETRI
GO

R$ 1,98

R$
990,00

5000

Quilogra
ma

PARAISO

R$ 4,49

R$
22.450,00

5000

Unidade

PALMEIR
A

R$ 2,08

R$
10.400,00

500

Unidade

FUGINE

R$ 1,38

R$
690,00

1000

Unidade

CATIVA

R$ 1,49

R$
1.490,00
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35

36

37

38

fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministerio da Agricultura
e/ou Ministerio da Saude. Conforme
as Normas e/ou Resolucões vigentes
da Anvisa/MS.
OREGANO, em folhas, acondicionado
em embalagem com no mínimo15g,
validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contada a partir
da data da entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente do Ministerio
da Agricultura. Rotulagem contendo,
no mínimo, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante e data ou prazo de
validade.
CANELA,
em
po.
Embalagem,
contendo no mínimo30 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
CANELA,
em casca.
Embalagem
contendo 20 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo a
Resolução
12/78
da
Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
COMINHO, em po. Embalagem com
100 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas
e/ou
Resolucões
vigentes
da
Anvisa/MS.
COLORIFICO, alimenticio, a base de
urucum,
cor
alaranjada,
acondicionado em pacote com 100
gramas, validade do produto não
poderá ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto,
CNPJ
do
fabricante,
declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
FOLHA, de louro, seca. Embalagem
contendo no mínimo 04 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.

500

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,28

R$
640,00

200

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,00

R$
200,00

50

Quilogra
ma

DONA
ANA

R$ 1,32

R$
66,00

1200

Pacote

MARATA

R$ 0,60

R$
720,00

1500

Pacote

MARATA

R$ 0,52

R$
780,00

300

Pacote

DONA
ANA

R$ 0,70

R$
210,00
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42

48
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CRAVO, da india, maduro e dessecado,
acondicionado em embalagem com 40
g, validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de
sal adicionado, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de
validade.
ALHO, de primeira, sem a restia.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto
devera
obedecer
a
Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA.
POLPA, de fruta, natural, sabor
maracujá, pacote com no mínimo01
kg. As seguintes informações deverão
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, prazo/data
de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem.
CARNE, bovina, musculo, resfriada,
sem osso. Acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados
a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
do
Ministerio
da
Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.
Carne de Frango Tipo peito desossado,
provenientes de aves sadias, abatidas
sob
inspeção
veterinária.
Deve
apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterar os aspectos normais do
produto ou qualquer aparato que

300

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,19

R$
357,00

1000

Quilogra
ma

AGROMA
STER

R$ 13,99

R$
13.990,00

700

Quilogra
ma

FRUNATU
S

R$ 4,75

R$
3.325,00

1000

Quilogra
ma

FRIBOI

R$ 10,49

R$
10.490,00

5000

Quilogra
ma

AVIGRO

R$ 8,30

R$
41.500,00
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52

53

venha encobrir possíveis alterações. A
embalagem deverá ser plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as
seguintes
informações:
nome
e
endereço do abatedouro, contendo
obrigatoriamente o registro no SIF,
identificação completa do produto, a
data de fabricação, prazo de validade e
prazo
máximo
de
consumo,
temperatura
de
estocagem,
armazenamento e conservação, peso
liquido. Pode ser congelado.
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa,
congelado, acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico
transparente. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricaçãodo
lote,
impressa
na
embalagem. O produto devera estar
em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive
apresentando,
em
sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, alcatra, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados
a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
do
Ministerio
da
Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.
CARNE, bovina, acem, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados
a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
do
Ministerio
da
Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.

1000

Quilogra
ma

AVIGRO

R$ 6,00

R$
6.000,00

1500

Quilogra
ma

FRIBOI

R$ 15,99

R$
23.985,00

3500

Quilogra
ma

FRIBOI

R$ 11,42

R$
39.970,00
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55

56

FARINHA, de mandioca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem
contendo 01 Kg No rotulo deve constar
a denominacão do produto de acordo
com sua designacao ou classificacao,
As farinhas trarao o nome, seguida do
nome vegetal comum de origem. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
FARINHA,
de
tapioca,
natural.
Embalagem com 500 g. No rotulo deve
constar a denominacão do produto de
acordo com sua designacao ou
classificacao, As farinhas trarao o
nome, seguida do nome vegetal
comum de origem. As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
AVEIA, em flocos finos, 100% natural,
sem
aditivos
ou
conservantes.
Embalagem com 500 g O produto deve
ser rotulado de acordo com o cereal de
origem e a classificaca o. As seguintes
informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, quantidade, composição,
data defabricação, prazo/data de
validade,
Norma(s)
vigente(s)
e
registros nos órgãos competentes. Na

500

Quilogra
ma

DA ROÇA

R$ 1,98

R$
990,00

500

Pacote

DA ROÇA

R$ 1,78

R$
890,00

200

Unidade

YOKI

R$ 2,00

R$
400,00
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58

59

60

data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.
CEREAL Infantil Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha de arroz, sais minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas ( C, A, B1, B6, D,
ácido fólico) e aromatizante vanilina.
FARINHA de Milho Amarela, flocos
íntegros e grandes, sem sal. Pacotes de
500g. 1ª Qualidade. Produto obtido
pela ligeira torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado. O
produto deverá ser fabricado a partir
de matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e
parasitas. Não poderá estar rançoso ou
úmido, devendo estar acondicionado
em embalagem primária plástica
atóxica, resistente, termoselada, de
500g cada e embalagem secundária de
fardos de papelão resistente. O
produto e suas condições devem estar
de acordo com a NTA 34 (normas
Técnicas para Farinhas - Decreto
12.486
de
20/10/78).
Validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega do produto.
FARINHA,
de
trigo,
especial.
Embalagem com 01 Kg. "No rotulo da
farinha deve constar a denominacao
"Farinha de trigo" seguida do tipo". As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se
como
Conforme
as
Normas e/ou Resolucões vigentes da
Anvisa/MS e INMETRO.
FARINHA, de trigo, com fermento.
Embalagem contendo 01 Kg. "No
rotulo da farinha deve constar a
denominacao
"Farinha
de
trigo"
seguida do tipo". As seguintes

2000

Pacote

NUTRILO
N

R$ 3,25

R$
6.500,00

5000

Pacote

MARATA

R$ 1,04

R$
5.200,00

1500

Quilogra
ma

BRANDIN
E

R$ 2,73

R$
4.095,00

2000

Quilogra
ma

BRANDIN
E

R$ 2,90

R$
5.800,00
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65

67

informações deverão ser impressas
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, quantidade, composição,
data defabricação, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO.
AMIDO,
de
milho,
aparencia
homogenea,
livre
de
sujidades,
parasitos e larvas, acondicionado em
embalagem contendo 500 g O rotulo
deve trazer a denominacao "amido" ,
seguido do nome do vegetal de origem.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, iretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.
COCO,
ralado,
sem
acucar.
Embalagem: pacote de 100 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA e RDC 84/2000.
MISTURA para bolo a base de açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro
e
ácido
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, fermento, amido, sal e
aromatizante que com adição de leite,
margarina e ovos após ir ao forno está
pronto para ser consumido, sabores
diversos, (tais como: laranja, baunilha
coco
e
chocolate).
Embalagem:
Primária: atóxica, resistente, flexível,
metalizada e pesando 450g. A
rotulagem deve estar de acordo com a
legislação vigente e apresentar todos
os dados de informação e procedência
do produto (marca do fabricante,
informações nutricionais, número de

1000

Unidade

APTI

R$ 2,40

R$
2.400,00

5000

Unidade

COPRA

R$ 1,80

R$
9.000,00

3000

Pacote

BRANDIN
E

R$ 2,20

R$
6.600,00
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70

71

72

lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto). O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
MILHO, branco, acondicionado em
embalagem com 500 g, validade não
inferior 6 meses, contada da data da
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, no mínimo,
nome e CNPJ do fabricante, numero
do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade.
FERMENTO,
quimico,
em
po.
Embalagem, contendo 100 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
FERMENTO,
biologico,
seco,
instantaneo, em po, acondicionado em
embalagem com no mínimo500 g As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.
ADOCANTE, dietetico, liquido, tipo
artificial,
contendo
sacarina
e
ciclamato,
acondicionado
em
recipiente contendo 100 ml. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante,
marca
do
produto,
endereço,
composição,
data

1500

Pacote

DULAR

R$ 1,86

R$
2.790,00

500

Pacote

DONA
BENTA

R$ 2,26

R$
1.130,00

200

Pacote

FLEISCH
MANN

R$ 12,11

R$
2.422,00

30

Unidade

MARATA

R$ 2,09

R$
62,70
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74

75

76

77

defabricação, prazo/data de validade.
Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.
MOLHO,
de
tomate,
temperado,
acondicionado em embalagem com 500
g, validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de
sal adicionado, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, charqueada, dianteiro.
Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser inferior a 3 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
GELATINA embalagem com 35gr. ,
Açúcar, gelatina, sal, adoçante ácido,
ácido fumárico, reguladores de acidez,
citrato
trissódica,
aromatizante,
edulcorantes: ciclamato de sódio,
aspartame,
sacarina
sódica
e
acesulfatame de potássio, corantes
artificiais:
Bordeaux
s
e
amarelocrepúsculo, fcf, não contém
glutém, contém fenilalanina abaixo do
valor energético fabricado por foods
Brasil Ltda.
BISCOITO zero lactose, tipo cream
cracker Sem Lactose embalagem com
400g,
LEITE, de soja, em po. Embalagem:
lata 300 g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e registro no
Ministerio da Saude e/ou Ministerio
da Agricultura e conforme as Normas

4000

Unidade

SO
FRUTA

R$ 2,90

R$
11.600,00

1500

Quilogra
ma

BERTIN

R$ 19,86

R$
29.790,00

4000

Unidade

SOL

R$ 0,99

R$
3.960,00

500

Pacote

LIANE

R$ 2,86

R$
1.430,00

200

Unidade

SOY +

R$ 15,00

R$
3.000,00
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79

80

83

84

85

87

e/ou
Resolucões
vigentes
do
INMETRO. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Leite em Pó, Zero Lactose, fortificado
com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D.
Embalagem: lata 380 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e registro no Ministerio da
Saude e/ou Ministerio da Agricultura e
conforme as Normas e/ou Resolucões
vigentes do INMETRO.Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
OLEO vegetal, de soja, comestível,
puro, refinado, rico em vitamina e,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com
Resolução 482/99 anvisa, embalagem
plastica 900. ml. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
CEBOLA,
de
primeira,
branca,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
COENTRO, de primeira, em molho,
apresentando
grau
de
evolucao
completo do tamanho, aroma e cor
propria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CENOURA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera
obedecer
a
Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA.
BATATA,
doce,
de
primeira,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA
BETERRABA,
de
primeira,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de

200

Unidade

NINHO

R$ 19,50

R$
3.900,00

5000

Unidade

SOYA

R$ 3,55

R$
17.750,00

2500

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,20

R$
5.500,00

1000

Maço

IN
NATURA

R$ 1,39

R$
1.390,00

2000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,43

R$
4.860,00

1000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,83

R$
1.830,00

500

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,81

R$
1.405,00
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90

91

96

97

98

sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MELANCIA, de primeira, in natura,
com grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte
e
a
conservacao
e,
condicoes
adequadas para o consumo, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA
MAMAO, formosa, de primeira, in
natura, com grau de maturação que
permita suportar a manipulacao, o
transporte
e
a
conservacao
e,
condicoes adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido mínimode 720 g
e de acordo com Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa/MS ou
Ministerio da Agricultura.
MELAO, amarelo, de primeira, in
natura, com grau de maturacao que
permita suportar a manipulacao, o
transporte
e
a
conservacao
e,
condicoes adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
ABACAXI, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.

10000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 0,79

R$
7.900,00

400

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 3,94

R$
1.576,00

1000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,22

R$
2.220,00

1000

Duzia

COOPEA
VI

R$ 3,90

R$
3.900,00

2000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,50

R$
3.000,00

1000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,25

R$
2.250,00
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100

101

102

104

105

106

BANANA, da prata, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera
obedecer
a
Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA
BANANA, da terra, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera
obedecer
a
Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA.
LIMAO Taiti, médio, de primeira
qualidade, in natura, apresentando
grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
MANGA, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte
e
a
conservacao
e,
condicoes
adequadas para o consumo, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA
ABOBORA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera
obedecer
a
Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA
CHUCHU, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
REPOLHO, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

3000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,11

R$
3.330,00

2000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 3,50

R$
7.000,00

100

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,10

R$
210,00

1000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,90

R$
1.900,00

1500

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,33

R$
1.995,00

4000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 1,62

R$
6.480,00

300

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 2,03

R$
609,00
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108

PEPINO, de primeira, in natura, com
grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte
e
a
conservação
e,
condições
adequadas para o consumo, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA
BROCOLIS, de primeira, in natura,
apresentando
grau
de
evolucao
completo do tamanho, aroma e cor
propria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

1000

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 0,98

R$
980,00

50

Quilogra
ma

IN
NATURA

R$ 10,00

R$
500,00

TOTAL

R$
530.986,70

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de acordo, proceda a
devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Elísio Medrado, 19 de março de 2020.
Chirlene Pessoa Silva Andrade
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRONICO 001/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 030/2020
OBJETO: Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para
alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA e Programa Mais
Educação da Rede Municipal de Ensino de Elísio Medrado BA., conforme especificações, quantidades constantes no
Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura
Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N°
001/2020-SRP, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou
judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação para as empresas:
Concorre Distribuidora de Alimentos Ltda Inscrito no CNPJ sob Nº 10.725.198/0001-24, Localizado Av.
Progresso, Centro Industrial 157, Lotes 01,02 e 03 da quadra AC-G, Barro Vermelho, Santo Antônio de Jesus –
Bahia.
Nº

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTID
ADE

UNIDADE

Marca

valor
unitário

valor total

64

PROTEINA, de soja, texturizada, cor
clara,
minima
de
52%
de
concentracao
de
proteina,
acondicionada em embalagem de
500 g, validade do produto
nãopoder ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo, no
mínimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso
liquido, nome e CNPJ do fabricante,
data de fabricação e data ou prazo
de validade.

2000

Unidade

PRONTUSOY

R$ 3,45

R$
6.900,00

R$
6.900,00

TOTAL

Aiack Dos Santos Lopes ME Inscrito no CNPJ sob Nº 22.052.064/0001-79, Localizado Rua Silvio Eiraldo Silva 232.
Palmeira, Jaguaquara, Ba. São os seguintes Itens:

Nº

14

15

41

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
IOGURTE, natural, rico em nutrientes.
Embalagem com no mínimo 1.000 ml, com
indicação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da saúde.
LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com
500 ml. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, composição,
data de fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
POLPA, de fruta, natural, sabor cajá, pacote
com no mínimo01 kg. As seguintes

QUAN
TIDAD
E

UNIDAD
E

Marca

valor
unitário

valor total

3000

Unidade

CONQUISTA

R$ 3,99

R$
11.970,00

300

Unidade

GRAN VILLE

R$ 2,16

R$
648,00

1500

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 4,10

R$
6.150,00
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44

45

46

47

informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente sobre a embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote impresso na
embalagem.
POLPA, de fruta, natural, sabor acerola,
pacote com no mínimo01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resolucões vigentes da Anvisa.
POLPA, de fruta, natural, sabor goiaba
pacote com no mínimo01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resolucões vigentes da
Anvisa/
POLPA, de fruta, natural, sabor umbu,
pacote com no mínimo01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resolucões vigentes da
Anvisa/MS
PEIXE,
merluza,
em
file,
congelada,
acondicionado em saco plastico transparente

1500

Quilogra
ma

CERISA

R$ 4,52

R$
6.780,00

1500

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 3,99

R$
5.985,00

700

Quilogra
ma

SINHA RITA

R$ 4,18

R$
2.926,00

500

Quilogra
ma

COSTA DO
MAR

R$ 15,99

R$
7.995,00
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51

61

63

Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricaçãodo lote,
impressa na embalagem. O produto devera
estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo
de validade.
CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e
sem gordura. Acondicionado em filme de
PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do Ministerio
da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo,
peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
FUBA, de milho. Embalagem com 500 g. O
produto deve ser rotulado de acordo com o
cereal de origem e a classificacao. As
seguintes informações deverão ser impressas
pelo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes.
Ausência
de
sujidades,
parasitos e larvas. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
ACHOCOLATADO, em po, a base de
composto de açúcar, cacau lecitinado,
maltodextrina, sal, leite e soro de leite,
vitaminas e aromatizantes.. O chocolate deve
ser obtido de materias primas sas e limpas,
isentas de materia terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de sementes de
cacau e de outros detritos vegetais. No
preparo de qualquer qualidade de chocolate,
o cacau correspondente ao tipo deve entrar,
no mínimo, na proporção de 32%. O rotulo
deve trazer a denominação generica de
"Chocolate"
seguida
da
classificacao
constante desta Norma. chocolates em po
parcialmente desengordurados e obrigatorio
a declaraçãodo teor de lipidios do produto.
Embalagem com 400 g. As seguintes

300

Quilogra
ma

NATURA

R$ 7,30

R$
2.190,00

1000

Unidade

INCAMILHO

R$ 1,24

R$
1.240,00

3000

Unidade

ENJOY

R$ 2,66

R$
7.980,00
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81

88

informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote data de validade, normas
vigentes e registros nos órgãos competentes.
Conforme as Normas e/ou Resolucões
vigentes da Anvisa/MS.
MILHO para Pipoca Embalados em plástico
atóxico,
transparente
e
incolor,
termosselada, isento de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem com 500g apresentando marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade
requisitante.
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau
de maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao
em condicoes adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MACA, de primeira, in natura, vermelha,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita
suportar
a
manipulacao,
o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da ANVISA.

2000

Pacote

KIGOSTO

R$ 1,54

R$
3.080,00

700

Quilogra
ma

IN NATURA

R$ 3,64

R$
2.548,00

8000

Quilogra
ma

IN NATURA

R$ 3,64

R$
29.120,00

R$
88.612,00

TOTAL

Claudio Dos Santos Silva -ME Inscrito no CNPJ sob Nº 17. 501.328/0001-94, Localizado Caminho 36, Conj.
Habitacional Providência 19, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio de Jesus - BA
Nº

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

43

POLPA, de fruta, natural, sabor manga,
pacote com no mínimo01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
TOMATE, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao

82

QUANTI
DADE
1500

UNIDADE

MARCA

VALOR

Quilograma

GUT

R$ 3,48

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,80
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TOTAL
R$
5.220,00

R$
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86

92

93

94

95

103

em condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica
vigente da ANVISA.
BATATA, do reino, inglesa, de primeira,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita
suportar
a
manipulacao,
o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA
LARANJA, pera, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao
e, condicoes adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de
evolucao completo do tamanho, aroma e cor
propria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO, espiga, in natura, verde. O produto
devera estar em conformidade com as
normas
e/ou
legislação
vigente
da
ANVISA/MS.
Rotulagem
contendo,
no
mínimo, nome e CNPJ do fabricante, numero
do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
AMENDOIM, de primeira, com casca, para
cozimento, apresentando grau de maturacao
tal que lhe permita suportar a manipulacao,
o transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
GOIABA, vermelha, de primeira, in natura,
com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte e a
conservacao e, condicoes adequadas para o
consumo. O produto devera estar em
conformidade
com
as
normas
e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
TOTAL

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,20

R$
4.400,00

4000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 1,30

R$
5.200,00

2000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,00

R$
4.000,00

5000

Unidade

IN
NATURA

R$ 0,70

R$
3.500,00

800

Quilograma

IN
NATURA

R$ 4,90

R$
3.920,00

5000

Quilograma

IN
NATURA

R$ 2,40

R$
12.000,00

R$
43.840,00

J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob Nº 14.665.901/0001-07, Localizado Rua
15 de Novembro Nº 229 Centro Elísio Medrado – Bahia:
QUANTI
valor
UNIDADE
Marca
valor total
Nº
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DADE
unitário
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
Quilogram CAÇAROL
R$
diretamente na embalagem em que o
R$ 2,43
1
1.500
a
A
3.645,00
produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
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2

3

4

fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS e INMETRO.
ARROZ, parboilizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote,
data de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da ANVISA/MS
e INMETRO.
MACARRAO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos, mínimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas,
parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem.
MACARRAO, tipo parafuso, a base de
farinha, com ovos, mínimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas,
parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e

4000

Quilogram
a

CAÇAROL
A

R$ 2,23

R$
8.920,00

4000

Pacote

VILMA

R$ 1,47

R$
5.880,00

1000

Pacote

VILMA

R$ 1,49

R$
1.490,00
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5

6

7

registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem.
MASSA, de sopa, a base de farinha de
trigo, com ovos. Embalagem com 500 g
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote,
data de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
da
ANVISA/MS.
BISCOITO,
tipo
Cream
Cracker,
acondicionado em embalagem contendo
400 g As seguintes informações deverão
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da ANVISA/MS
e INMETRO.
BISCOITO, tipo Maizena. Embalagem
dupla, contendo 400 g As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da ANVISA/MS

4000

Pacote

VILMA

R$ 1,22

R$
4.880,00

6000

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
14.940,00

2000

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
4.980,00
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e INMETRO.

8

9

10

11

BISCOITO, tipo Maria. Embalagem
contendo
400g.
As
seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto,
endereço,
quantidade,
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, normas vigentes
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote
impresso
na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS e
INMETRO.
FEIJAO, carioquinha, tipo 1, embalagem
com 01 kg As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da ANVISA/MS
e INMETRO.
FEIJAO, preto. Embalagem contendo 1
kg As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem.
FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem
com 500 g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos

4500

Pacote

ESTRELA

R$ 2,49

R$
11.205,00

5000

Quilogram
a

DA CASA

R$ 3,76

R$
18.800,00

200

Quilogram
a

KICALDO

R$ 3,75

R$
750,00

500

Quilogram
a

KICALDO

R$ 3,40

R$
1.700,00
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12

13

16

17

competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
LEITE, de vaca, em pó, integral,
pasteurizado, sem soro e sem amido,
acondicionado em embalagem contendo
200 g. As seguintes informações deverão
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote e data de validade. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
MAPA/INMETRO.
LEITE, de vaca, em pó, desnatado, sem
soro e sem amido, acondicionado em
embalagem contendo 200 g. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
do lote, impressa na embalagem. O
produto estar em conformidade com as
normas vigentes da ANVISA/MS e
Ministério da Agricultura Rotulagem
contendo no mínimo, registro no
Ministério da Agricultura, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricação, data ou prazo
de validade e a expressão "Não contem
glúten."
MARGARINA, vegetal, lipídios totais
Maximo de 95%, acondicionado em
embalagem contendo 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) INMETRO.
MANTEIGA, com sal, de primeira,
acondicionado em embalagem contendo
500 g. As seguintes informações deverão

10000

Pacote

CCGL

R$ 3,35

R$
33.500,00

200

Pacote

CCGL

R$ 3,85

R$
770,00

1500

Unidade

CLAYBOM

R$ 2,99

R$
4.485,00

1500

Unidade

DA VACA

R$ 11,53

R$
17.295,00
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18

19

20

21

ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote e data de validade. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
ANVISA/MS e INMETRO.
QUEIJO,
ralado,
tipo
parmesão,
tradicional. Embalagem: pacote com no
mínimo 100 g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que
o produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
QUEIJO
tipo
mussarela,
fatiado,
embalagem
com
identificação
do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
QUEIJO, tipo minas frescal, de primeira
qualidade. Embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
SAL, refinado, iodado, indicado para
consumo humano, acondicionado em
embalagem contendo 1 Kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.

2000

Pacote

MILKLY

R$ 2,80

R$
5.600,00

300

Quilogram
a

DA VACA

R$ 24,00

R$
7.200,00

10

Quilogram
a

GOSTOSO

R$ 25,00

R$
250,00

1000

Quilogram
a

TUCANO

R$ 0,53

R$
530,00
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23

24

25

ACUCAR,
cristalizado,
contendo
o
mínimo de 99,3% de sacarose, aparência
homogênea, livre de sujidades, parasitos
e larvas, cor branca. Embalagem de 01
kg.As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
da
ANVISA/MS/INMETRO.
AZEITE, de oliva, puro, sem colesterol.
Embalagem com 250 ml. As seguintes
informações deverão ser impressas ou
coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote,
data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote informada no rotulo.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
da
ANVISA/MS.
VINAGRE, de álcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. As seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
TEMPERO, completo, tradicional, obtido
da mistura de sal refinado, alho em pó,
cebola em pó, salsa em flocos, e outros
condimentos, exceto pimenta, podendo
conter aromatizantes naturais e aditivos,
permitidos
pela
legislação,
acondicionado em embalagem contendo
300 g, de sujidades, parasitas e larvas,
validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contados a partir da

5000

Quilogram
a

ARCO
VERDE

R$ 1,88

R$
9.400,00

30

Unidade

LA
VIOLETER
A

R$ 9,30

R$
279,00

500

Unidade

REGINA

R$ 0,75

R$
375,00

1500

Unidade

DONA
ANA

R$ 1,73

R$
2.595,00
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27

28

29

30

data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
CAFE, torrado e moído. Embalagem a
vácuo de 250 g, de primeira qualidade
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote,
data de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da ANVISA/MS
e INMETRO.
EXTRATO, de tomate, concentrado.
Embalagem com 350g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto,
endereço,
quantidade,
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote impresso na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS
PAO,
de
forma
integral,
fatiado,
embalagem
com
identificação
do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
PAO, de sal, Frances, ausência de
sujidades, parasitas e larvas. O produto
deve estar de acordo com as Normas e
Resolucões do Ministerio da Agricultura.
SARDINHA, em conserva, em oleo de
soja comestível. Embalagem com 130 g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as Normas
e/ou Resolucões vigentes da Anvisa/MS
ou Ministerio da Agricultura.

5000

Pacote

PARAISO

R$ 2,68

R$
13.400,00

1500

Unidade

DEZ

R$ 0,88

R$
1.320,00

500

Quilogram
a

PANETRIG
O

R$ 1,98

R$
990,00

5000

Quilogram
a

PARAISO

R$ 4,49

R$
22.450,00

5000

Unidade

PALMEIRA

R$ 2,08

R$
10.400,00
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32

33

34

35

36

37

MILHO,
verde,
em
conserva,
acondicionado em embalagem com 200
g, validade não inferior 6 meses, contada
da data da entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, no mínimo, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade.
CREME,
de
leite,
tradicional.
Embalagem: com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade
e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministerio da Agricultura
e/ou Ministerio da Saude. Conforme as
Normas e/ou Resolucões vigentes da
Anvisa/MS.
OREGANO, em folhas, acondicionado em
embalagem com no mínimo15g, validade
do produto não poderá ser inferior a 12
meses, contada a partir da data da
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente do Ministerio da
Agricultura. Rotulagem contendo, no
mínimo, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante e data ou prazo de validade.
CANELA, em po. Embalagem, contendo
no mínimo30 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
CANELA,
em
casca.
Embalagem
contendo 20 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
COMINHO, em po. Embalagem com 100
g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas
e/ou Resolucões vigentes da Anvisa/MS.
COLORIFICO, alimenticio, a base de
urucum, cor alaranjada, acondicionado
em pacote com 100 gramas, validade do
produto não poderá ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de

500

Unidade

FUGINE

R$ 1,38

R$
690,00

1000

Unidade

CATIVA

R$ 1,49

R$
1.490,00

500

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,28

R$
640,00

200

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,00

R$
200,00

50

Quilogram
a

DONA
ANA

R$ 1,32

R$
66,00

1200

Pacote

MARATA

R$ 0,60

R$
720,00

1500

Pacote

MARATA

R$ 0,52

R$
780,00
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38

39

40

42

48

FOLHA, de louro, seca. Embalagem
contendo no mínimo 04 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CRAVO, da india, maduro e dessecado,
acondicionado em embalagem com 40 g,
validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
ALHO, de primeira, sem a restia.
Embalagem
com
identificação
do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
POLPA, de
fruta, natural, sabor
maracujá, pacote com no mínimo01 kg.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, prazo/data de validade, normas
vigentes
e
registros
nos
órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote impresso na embalagem.
CARNE, bovina, musculo, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministerio da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do
produto,
nome
e
CNPJ
do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.

300

Pacote

DONA
ANA

R$ 0,70

R$
210,00

300

Pacote

DONA
ANA

R$ 1,19

R$
357,00

1000

Quilogram
a

AGROMAS
TER

R$ 13,99

R$
13.990,00

700

Quilogram
a

FRUNATU
S

R$ 4,75

R$
3.325,00

1000

Quilogram
a

FRIBOI

R$ 10,49

R$
10.490,00
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49

50

52

53

Carne de Frango Tipo peito desossado,
provenientes de aves sadias, abatidas
sob
inspeção
veterinária.
Deve
apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterar os aspectos normais do
produto ou qualquer aparato que venha
encobrir
possíveis
alterações.
A
embalagem deverá ser plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as
seguintes informações: nome e endereço
do
abatedouro,
contendo
obrigatoriamente o registro no SIF,
identificação completa do produto, a
data de fabricação, prazo de validade e
prazo máximo de consumo, temperatura
de
estocagem,
armazenamento
e
conservação, peso liquido. Pode ser
congelado.
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa,
congelado, acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico
transparente. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose
como referencia, a data
de
fabricaçãodo
lote,
impressa
na
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação
vigente
da
ANVISA/MS
inclusive
apresentando,
em
sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
numero do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, alcatra, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministerio da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do
produto,
nome
e
CNPJ
do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, acem, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministerio da Agricultura apresentando,

5000

Quilogram
a

AVIGRO

R$ 8,30

R$
41.500,00

1000

Quilogram
a

AVIGRO

R$ 6,00

R$
6.000,00

1500

Quilogram
a

FRIBOI

R$ 15,99

R$
23.985,00

3500

Quilogram
a

FRIBOI

R$ 11,42

R$
39.970,00
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54

55

56

em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do
produto,
nome
e
CNPJ
do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
FARINHA, de mandioca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem
contendo 01 Kg No rotulo deve constar a
denominacão do produto de acordo com
sua designacao ou classificacao, As
farinhas trarao o nome, seguida do
nome vegetal comum de origem. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote,
data de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacão
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS
e INMETRO.
FARINHA,
de
tapioca,
natural.
Embalagem com 500 g. No rotulo deve
constar a denominacão do produto de
acordo
com
sua
designacao
ou
classificacao, As farinhas trarao o nome,
seguida do nome vegetal comum de
origem.
As
seguintes
informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacão
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS
e INMETRO.
AVEIA, em flocos finos, 100% natural,
sem
aditivos
ou
conservantes.
Embalagem com 500 g O produto deve
ser rotulado de acordo com o cereal de
origem e a classificaca o. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do

500

Quilogram
a

DA ROÇA

R$ 1,98

R$
990,00

500

Pacote

DA ROÇA

R$ 1,78

R$
890,00

200

Unidade

YOKI

R$ 2,00

R$
400,00
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58

59

60

produto,
endereço,
quantidade,
composição,
data
defabricação,
prazo/data
de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote impresso na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
CEREAL Infantil Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico,
açúcar,
farinha
de
milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha
de
arroz,
sais
minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas ( C, A, B1, B6, D,
ácido fólico) e aromatizante vanilina.
FARINHA de Milho Amarela, flocos
íntegros e grandes, sem sal. Pacotes de
500g. 1ª Qualidade. Produto obtido pela
ligeira torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado. O
produto deverá ser fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas e parasitas. Não
poderá estar rançoso ou úmido, devendo
estar acondicionado em embalagem
primária plástica atóxica, resistente,
termoselada, de 500g cada e embalagem
secundária de fardos de papelão
resistente. O produto e suas condições
devem estar de acordo com a NTA 34
(normas Técnicas para Farinhas Decreto 12.486 de 20/10/78). Validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega do produto.
FARINHA, de trigo, especial. Embalagem
com 01 Kg. "No rotulo da farinha deve
constar a denominacao "Farinha de
trigo" seguida do tipo". As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome e/ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como Conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO.
FARINHA, de trigo, com fermento.
Embalagem contendo 01 Kg. "No rotulo
da farinha deve constar a denominacao

2000

Pacote

NUTRILO
N

R$ 3,25

R$
6.500,00

5000

Pacote

MARATA

R$ 1,04

R$
5.200,00

1500

Quilogram
a

BRANDIN
E

R$ 2,73

R$
4.095,00

2000

Quilogram
a

BRANDIN
E

R$ 2,90

R$
5.800,00
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65

67

"Farinha de trigo" seguida do tipo". As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado:
nome/CNPJ
do
fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade,
composição,
data
defabricação, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote impresso na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resolucões
vigentes da Anvisa/MS e INMETRO.
AMIDO, de milho, aparencia homogenea,
livre de sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em embalagem contendo
500 g O rotulo deve trazer a
denominacao "amido" , seguido do nome
do vegetal de origem. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, iretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
COCO, ralado, sem acucar. Embalagem:
pacote de 100 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA e RDC
84/2000.
MISTURA para bolo a base de açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, fermento, amido, sal e
aromatizante que com adição de leite,
margarina e ovos após ir ao forno está
pronto
para ser consumido, sabores
diversos, (tais como: laranja, baunilha
coco e chocolate). Embalagem: Primária:
atóxica, resistente, flexível, metalizada e
pesando 450g. A rotulagem deve estar
de acordo com a legislação vigente e
apresentar todos os dados de informação
e procedência do produto (marca do
fabricante, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data
de validade, quantidade do produto). O
produto deverá apresentar validade

1000

Unidade

APTI

R$ 2,40

R$
2.400,00

5000

Unidade

COPRA

R$ 1,80

R$
9.000,00

3000

Pacote

BRANDIN
E

R$ 2,20

R$
6.600,00
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70

71

72

mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
MILHO, branco, acondicionado em
embalagem com 500 g, validade não
inferior 6 meses, contada da data da
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, no mínimo, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade.
FERMENTO,
quimico,
em
po.
Embalagem, contendo 100 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote,
impressa
na
embalagem.
FERMENTO,
biologico,
seco,
instantaneo, em po, acondicionado em
embalagem com no mínimo500 g As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote,
data de
validade,
Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
ADOCANTE, dietetico, liquido, tipo
artificial, contendo sacarina e ciclamato,
acondicionado em recipiente contendo
100 ml. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que
o
produto
esta
acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data
defabricação, prazo/data de validade. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação
ou
lote
impresso
na

1500

Pacote

DULAR

R$ 1,86

R$
2.790,00

500

Pacote

DONA
BENTA

R$ 2,26

R$
1.130,00

200

Pacote

FLEISCH
MANN

R$ 12,11

R$
2.422,00

30

Unidade

MARATA

R$ 2,09

R$
62,70
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73

74

75

76

77

78

embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou
Resolução(oes)
vigente(s)
da
Anvisa/MS.
MOLHO,
de
tomate,
temperado,
acondicionado em embalagem com 500
g, validade do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
CARNE, bovina, charqueada, dianteiro.
Acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser inferior a 3 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
do
Ministerio
da
Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, numero do lote e data
ou prazo de validade.
GELATINA embalagem com 35gr. ,
Açúcar, gelatina, sal, adoçante ácido,
ácido fumárico, reguladores de acidez,
citrato
trissódica,
aromatizante,
edulcorantes:
ciclamato
de
sódio,
aspartame,
sacarina
sódica
e
acesulfatame de potássio, corantes
artificiais:
Bordeaux
s
e
amarelocrepúsculo, fcf, não contém
glutém, contém fenilalanina abaixo do
valor energético fabricado por foods
Brasil Ltda.
BISCOITO zero lactose, tipo cream
cracker Sem Lactose embalagem com
400g,
LEITE, de soja, em po. Embalagem: lata
300 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e registro no
Ministerio da Saude e/ou Ministerio da
Agricultura e conforme as Normas e/ou
Resolucões vigentes do INMETRO. Data
de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Leite em Pó, Zero Lactose, fortificado
com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D.
Embalagem: lata 380 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso

4000

Unidade

SO FRUTA

R$ 2,90

R$
11.600,00

1500

Quilogram
a

BERTIN

R$ 19,86

R$
29.790,00

4000

Unidade

SOL

R$ 0,99

R$
3.960,00

500

Pacote

LIANE

R$ 2,86

R$
1.430,00

200

Unidade

SOY +

R$ 15,00

R$
3.000,00

200

Unidade

NINHO

R$ 19,50

R$
3.900,00
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79

80

83

84

85

87

89

liquido e registro no Ministerio da Saude
e/ou Ministerio da Agricultura e
conforme as Normas e/ou Resolucões
vigentes do INMETRO.Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto.
OLEO vegetal, de soja, comestível, puro,
refinado, rico em vitamina e, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com Resolução
482/99 anvisa, embalagem plastica 900.
ml. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do
produto.
CEBOLA,
de
primeira,
branca,
apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
COENTRO, de primeira, em molho,
apresentando grau de evolucao completo
do tamanho, aroma e cor propria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
CENOURA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
BATATA,
doce,
de
primeira,
apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
BETERRABA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MELANCIA, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar
a manipulacao, o transporte e a
conservacao e, condicoes adequadas
para o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.

5000

Unidade

SOYA

R$ 3,55

R$
17.750,00

2500

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,20

R$
5.500,00

1000

Maço

IN
NATURA

R$ 1,39

R$
1.390,00

2000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,43

R$
4.860,00

1000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,83

R$
1.830,00

500

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,81

R$
1.405,00

10000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 0,79

R$
7.900,00
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90

91

96

97

98

99

100

QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
MAMAO, formosa, de primeira, in
natura, com grau de maturação que
permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao e, condicoes
adequadas para o consumo, ausência de
sujidades, parasitas e larvas. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido mínimode 720 g e de acordo
com Normas e/ou Resolucões vigentes
da
Anvisa/MS
ou
Ministerio
da
Agricultura.
MELAO, amarelo, de primeira, in natura,
com grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao e, condicoes adequadas
para o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
ABACAXI, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
BANANA, da prata, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA
BANANA, da terra, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da

400

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 3,94

R$
1.576,00

1000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,22

R$
2.220,00

1000

Duzia

COOPEAV
I

R$ 3,90

R$
3.900,00

2000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,50

R$
3.000,00

1000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,25

R$
2.250,00

3000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,11

R$
3.330,00

2000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 3,50

R$
7.000,00
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ANVISA.

101

102

104

105

106

107

108

LIMAO Taiti, médio, de primeira
qualidade, in natura, apresentando grau
de maturação que permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
MANGA, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar
a manipulacao, o transporte e a
conservacao e, condicoes adequadas
para o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA
ABOBORA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA
CHUCHU, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
REPOLHO, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e
a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO, de primeira, in natura, com
grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas
para o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA
BROCOLIS, de primeira, in natura,
apresentando grau de evolucao completo
do tamanho, aroma e cor propria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

100

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,10

R$
210,00

1000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,90

R$
1.900,00

1500

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,33

R$
1.995,00

4000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 1,62

R$
6.480,00

300

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 2,03

R$
609,00

1000

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 0,98

R$
980,00

50

Quilogram
a

IN
NATURA

R$ 10,00

R$
500,00

TOTAL
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Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, a apresentar os veículos que serão utilizados para a
execução dos serviços objeto desta licitação, para vistoria das secretarias solicitantes no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme previsto no termo de referência anexo I ao edital.
Após a realização da vistoria, deverão comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o
contrato, no prazo de até 02 (dois) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 24 de março de 2020
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S704Y/DF9MF2SYFPDY8AJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Elísio Medrado

Quinta-feira
26 de Março de 2020
51 - Ano - Nº 2159

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial do Município de Elísio Medrado, Srª. Chirlene Pessoa Silva Andrade, nomeada através do Decreto
nº 011 de 09 de janeiro de 2020, publicado em 09-01-2020, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
004/2020-SRP, para Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de aquisição
parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital Maria
Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF de Elísio Medrado BA., conforme especificações, quantidades
constantes no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Empresa vencedora J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob Nº 14.665.901/000107, Localizado Rua 15 de Novembro Nº 229 Centro Elísio Medrado – Bahia conforme quadros abaixo:
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VALOR
Nº
QUANT.
UNIDADE
VALOR TOTAL
UNITARIO
ARROZ, integral. Embalagem contendo 1 kg As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente n a embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso, comp
osicao, data de fabricação ou lote, data de validade,
Quilogram
1
normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
60
R$2,75
R$165,00
a
Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS e INMET RO MARCA CAÇAROLA
ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1,
embalagem contendo 1 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente
na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante,
marca d o produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de validade,
Quilogram
R$2,65
R$2.650,00
2
Norma(s) vigente(s) e registros nos orga os
1000
a
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua m etade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou R
esolucao(oes)
vigente(s)
da
Anvisa/MS
e
INMETRO.MARCA CAÇAROLA
MACARRAO, tipo espaguete, a base de farinha, com
ovos, mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de
proteina, 230,4 Kcal/ 960 Kj, c om ausência de
larvas, parasitas ou sujidades, acondicionado em
embalagem contendo 500 g. As seguintes
informações dever ao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricant e, marca
3
900
Pacote
R$1,80
R$1.620,00
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes
e registros nos o rgaos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua me
tade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem. MARCA
VILMA
MACARRAO, tipo parafuso, a base de farinha, com
ovos, mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de
4
proteina, 230,4 Kcal/ 960 Kj, com ausência de
300
Pacote
R$3,99
R$1.197,00
larvas, parasitas ou sujidades, acondicionado em
embalagem contendo 500 g. As seguintes
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5

6

7

8

informações devera o ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes
e registros nos or gaos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
met ade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem. MARCA
VILMA
MASSA, de sopa, a base de farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com 500 g As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produ to, endereço, peso, composição, data de
fabricacão ou lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos compete ntes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando- se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigent
e(s) da Anvisa/MS. MARCA VILMA
BISCOITO, tipo Cream Cracker, acondicionado em
embalagem
contendo
400
g
As
seguintes
informações deverão ser impres sas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos c ompetentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacão ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao( oes)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO MARCA
PETYAN
BISCOITO, tipo Maria. Embalagem contendo 400g.
As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,
composição, data de fabricação ou lote, prazo/data
de validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
ref erencia, a data de fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS e INMETRO MARCA
PETYAN
BISCOITO, DE COCO, Embalagem contendo 400 g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validad e, peso líquido. MARCA
PETYAN

700

Pacote

R$1,80

R$1.260,00

1200

Pacote

R$3,55

R$4.260,00

1200

Pacote

R$2,55

R$3.060,00

600

Pacote

R$3,25

R$1.950,00
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9

10

11

12

13

14

FEIJAO, carioquinha, tipo 1, embalagem com 01 kg
As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, direta mente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, pes o,
composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na dat a da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se com o
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.
MARCA DA CASA
FEIJAO, preto. Embalagem contendo 1 kg As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso,
compos icao, data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VIDA
FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem com 500 g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso, c
omposicao, data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da e ntrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
refer encia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VIDA
LEITE, em po, tradicional, acondicionado em
embalagem contendo 200 g. As seguintes
informações deverão ser impressas p elo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do prod uto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote e data de validade. Na data da
entrega, o prazo de validade indicad o para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, i mpressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) MAPA/INMETRO. MARCA DANK
IOGURTE, natural, rico em nutrientes. Embalagem
com no mínimo 1.000 ml, com indicacao do produto,
marca do fabricante, dat a de fabricação e prazo de
validade, de acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio
da Agricultura e/ou Ministerio da saude. MARCA
JAMANE
LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com 500 ml.
As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o

1400

Quilogram
a

R$4,67

R$6.538,00

250

Quilogram
a

R$6,55

R$1.637,50

300

Quilogram
a

R$4,86

R$1.458,00

1300

Pacote

R$4,51

R$5.863,00

200

Unidade

R$4,98

R$996,00

130

Unidade

R$5,80

R$754,00
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produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, composica
o, data de fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data de
fab ricacao ou lote, impressa na embalagem. MARCA
BOMCOCO
MARGARINA, vegetal, lipidios totais maximo de 95%,
acondicionado em embalagem contendo 500g. As
seguintes informações s deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricacão ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e re gistros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassa do na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões)
vigente(s)
INMETRO.
MARCA
CLAYBOM
QUEIJO, ralado, tipo parmesao, tradicional.
Embalagem: pacote com no mínimo 100 g. As
seguintes informações deverão ser im pressas pelo
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, m arca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos orgao s
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA MILKY
QUEIJO tipo mussarela, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liqui do. O produto devera ter
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio
da Saude. MARCA DA VACA
PRESUNTO, embalagem, contendo 1 KG, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. MARCA RESENDE
SAL, refinado, iodado, indicado para consumo
humano, acondicionado em embalagem contendo 1
Kg. As seguintes informac oes deverão ser impressas
pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNP J do
fabricante, marca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultra passado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARACA TUCANO

1200

Unidade

R$4,24

R$5.088,00

300

Pacote

R$2,90

R$870,00

300

Quilogram
a

R$26,50

R$7.950,00

200

Quilogram
a

R$15,99

R$3.198,00

200

Quilogram
a

R$0,68

R$136,00
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ACUCAR, cristalizado, contendo o mínimo de 99,3%
de sacarose, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larv as, cor branca.
Embalagem de 01 kg.As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente
na em balagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, peso, compo sicao,
data de fabricação ou lote. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrap assado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões)
vigente(s)
da
Anvisa/MS/INMETRO. MARCA BAIANO
VINAGRE, de alcool, acondicionado em recipiente
contendo 500 ml, aspecto ausente de elementos
estranhos a sua natureza. A s seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de valid ade, normas
vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem. MARCA
FIGUEIRA
TEMPERO, completo, tradicional, obtido da mistura
de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em
flocos, e outros condim entos, exceto pimenta,
podendo conter aromatizantes naturais e aditivos,
permitidos pela legislação, acondicionado em embala
gem contendo 300 g, ausência de sujidades,
parasitas e larvas, validade do produto não podera
ser inferior a 12 meses, contad os a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS. Rotulagem contendo no mínimo,
peso liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade. MARCA DONA ANA
CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250
g, de primeira qualidade As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente
na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do pro duto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, t omando-se como referencia, a data de
fabricacão ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao( oes)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO. MARCA
PARAISO

1500

Quilogram
a

R$2,93

R$4.395,00

400

Unidade

R$1,04

R$416,00

500

Unidade

R$2,62

R$1.310,00

2000

Pacote

R$3,14

R$6.280,00
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EXTRATO, de tomate, concentrado. Embalagem com
350g. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, d iretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, quant idade, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de validade, Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o pr
oduto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS MARCA QUERO
PAO, de forma integral, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e validade, de acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA. O produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Sa ude.
MARCA PANETRIGO
PAO, de sal, frances, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto deve estar de acordo
com as Normas e Resolucoe s do Ministerio da
Agricultura. MARCA PARAISO
PÃO DE LEITE, tipo hot-dog, pesando cinqüenta (50)
gramas cada unidade, produzido com matériasprimas de primeira qualid ade, isentas de matérias
terrosas e parasitos,sem farelos, podendo conter
aditivos permitidos pela legislação e devidamente
anunciados na embalagem. O produto deverá estar
de acordo com a legislação vigente, em especial com
a Resolução RDC nº 12, de 02.01.01 – ANVISA/MS,
com a Resolução RDC nº 90, de18.10.2002 –
ANVISA/MS, com a Resolução nº 383, de 05.08.99 –
ANVISA/MS, com a Resolução RDC nº 175, de
08.07.03 – ANVISA/MS, com a Resolução nº 344, de
13.12.02 – ANVI SA/MS, com a Resolução RDC nº
259 – ANVISA/MS e com a Resolução RDC nº 360,
de 23.12.03. MARCA PARAISO
PÃO, TIPO DOCE (LEITE), INGREDIENTES FARINHA
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E
ÁGUA, PESO 50G. MARCA PARAISO
PÃO
DE
MILHO,
TIPO
HAMBÚRGUER,
INGREDIENTES
FARINHA
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E
ÁGUA, PESO 50G. MARCA PARAISO
MILHO, verde, em conserva, acondicionado em
embalagem com 200 g, validade não inferior a 6
meses, contada da data da ent rega. O produto
devera estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, n o mínimo, nome e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade. MARCA FUGUINE
CREME, de leite, tradicional. Embalagem: com 200
g, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de valid ade e capacidade. O
produto devera ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da Saude. Conforme as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA CCGL

400

Unidade

R$2,75

R$1.100,00

200

Pacote

R$5,83

R$1.166,00

800

Quilogram
a

R$8,13

R$6.504,00

3300

Unidade

R$5,75

R$18.975,00

800

Quilogram
a

R$6,95

R$5.560,00

800

Quilogram
a

R$7,23

R$5.784,00

500

Unidade

R$2,22

R$1.110,00

150

Unidade

R$2,77

R$415,50
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OREGANO, em folhas, acondicionado em embalagem
com no mínimo 8g, validade do produto não podera
ser inferior a 12 mese s, contada a partir da data da
entrega. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente do Minis terio
da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo,
peso liquido, nome e CNPJ do fabricante e data ou
prazo de validade MARCA DONA ANA
CANELA, em po. Embalagem, contendo no mínimo
30 g, com identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e p eso liquido, de
acordo a Resolucao 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. MARCA
DONA ANA
COMINHO, em po. Embalagem com mínimo 50 g e
maximo 60 g, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, pr azo de validade e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. MARCA MARATA
COLORIFICO, alimenticio, a base de urucum, cor
alaranjada, acondicionado em pacote com 100
gramas, validade do produto na o podera ser inferior
a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conformidade
com as nor mas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante,
declaracao com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo de validade.
MARCA MARATA
FOLHA, de louro, seca. Embalagem contendo no
mínimo 04 g, com identificacao do produto, marca
do fabricante, prazo de valida de e peso liquido, de
acordo com a Resolucao 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. MARCA DONA ANA
CRAVO, da india, em botao floral maduro e
dessecado, acondicionado em embalagem com 40 g,
validade do produto não podera ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. Rotulagem contendo no mínimo,
peso liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade. MARCA DONA ANA
ALHO, de primeira, sem a restia. Embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liqu ido. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a Regulamentação
Técnica vigente da ANVISA. MARCA PARANAIBA
POLPA, de fruta, natural, sabores: acerola, goiaba,
manga, cacau, cajá, umbu e maracujá, pacote com
no mínimo 01 kg. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta ac ondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,

600

Gramas

R$2,93

R$1.758,00

60

Pacote

R$1,80

R$108,00

120

Pacote

R$2,35

R$282,00

1000

Pacote

R$0,95

R$950,00

300

Pacote

R$0,65

R$195,00

30

Pacote

R$1,19

R$35,70

200

Quilogram
a

R$18,90

R$3.780,00

1200

Quilogram
a

R$11,20

R$13.440,00
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endereço, peso, composição, data de fabricação ou
lote, prazo/ data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado p ara o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote i mpresso na embalagem. MARCA
FRUNATUS
PEIXE, merluza, em file, congelada, acondicionado
em saco plastico transparente Na data da entrega, o
prazo de validade indi cado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricação do
l ote, impressa na embalagem. O produto devera
estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/ MS inclusive
apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade. MARCA PEIXE VIVO
Carne de Frango Tipo peito desossado, provenientes
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária.
Deve apresentar li vre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterar os
aspectos normais do produto ou qualquer ap arato
que venha encobrir possíveis alterações. A
embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente,
ser rotulada e conten do as seguintes informações:
nome e endereço do abatedouro, contendo
obrigatoriamente o registro no SIF, identificação
completa do produto, a data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo, temperatura
de estocagem, ar mazenamento e conservação, peso
liquido. Pode ser congelado. MARCA AVIGRO
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa, congelado,
acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico transparen te. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua metade, toman
do-se como referencia, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. O produto devera estar em
conformidade c om as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando, em
sua embalagem, as marcas e carimbo s oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, num ero do lote e data ou prazo de
validade. MARCA AVIGRO
CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e sem
gordura.
Acondicionado
em
filme
de
PVC
transparente ou saco plastico tra nsparente,
validade do produto não podera ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera es tar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data
ou prazo de validade. MARCA FRIBOI

200

Quilogram
a

R$39,00

R$7.800,00

1200

Quilogram
a

R$9,00

R$10.800,00

2200

Quilogram
a

R$12,00

R$26.400,00

300

Quilogram
a

R$9,75

R$2.925,00
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CARNE, bovina, cha de dentro, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico transpare nte, validade do produto não
podera ser superior a 3 dias, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar e m
conformidade com as normas e/ou legislação vigente
do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do b
eneficiador, numero do lote e data ou prazo de
validade.MARCA FRIBOI
CARNE DO SOL DE PRIMEIRA. Embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,
identificação do produt o, marca do fabricante, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância S anitária n.5504/99.
MARCA CARNE DO SOL
CARNE, bovina, seca a vácuo, dianteiro. Embalagem
em
PVC
transparente
e/ou
saco
plástico
transparente, contendo identifi cação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Minist ério da Agricultura DIPOA n.304 de 22/04/96
e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Mun icipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99. MARCA BARCEL
CARNE, bovina, acem, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico transparente, valid ade do produto não
podera ser superior a 3 dias, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar em
conform idade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministerio da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e c arimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, n umero do lote e data ou prazo de
validade. MARCA FRIBOI
FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina,
tipo 1. Embalagem contendo 01 Kg No rotulo deve
constar a denominac ão do produto de acordo com
sua designacao ou classificação, As farinhas trarao o
nome, seguida do nome vegetal comum de origem.
As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou l ote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indic ado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacão ou l ote, impressa na
embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.
MARCA PRODUTO DA ROÇA
FARINHA DE MILHO, FLOCADA. Enriquecida com

1500

Quilogram
a

R$21,85

R$32.775,00

50

Quilogram
a

R$25,00

R$1.250,00

1300

Quilogram
a

R$15,00

R$19.500,00

1000

Quilogram
a

R$14,50

R$14.500,00

300

Quilogram
a

R$1,90

R$570,00

180

Pacote

R$1,75

R$315,00
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ferro e ácido fólico, 100 % natural. Embalagem de
500 g, com dados de identifi cação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido,
e informações nutricionais. MARCA MARATA
MASSA DE LASANHA, a base de farinha, com ovos.
Embalagem com 500 g, com dados de identificação
do produto, marca do fa bricante, prazo de validade,
peso liquido, informações nutricionais e de acordo
com a Resolução RDC 93/2000 - ANVISA. MARCA
ESTRELA
CARNE, bovina, refrigerada, moída, de segunda, sem
osso, embalagem em saco plástico transparente, com
500 g, contendo i dentificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do M inistério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. MARCA FRIBOI
CARNE FRESCA (FILÉ). Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
identificação do produto, mar ca do fabricante, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIP
OA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanit ária n.5504/99 MARCA
FRIBOI.
LINGUICA, suína, calabresa, especial. Embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, conten do identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96
e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e d a Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99. MARCA SADIA
MÚSCULO DE BOI, congelado. Embalagem em saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabri cante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/9 9 MARCA FRIBOI
AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem aditivos
ou conservantes. Embalagem com 500 g O produto
deve ser rotulado de acor do com o cereal de origem
e a classificaca o. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, quantidade, composi cao, data de
fabricação, prazo/data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data d e
fabricação ou lote impresso na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/MS. MARCA YOKI

60

Unidade

R$4,80

R$288,00

300

Quilogram
a

R$13,00

R$3.900,00

150

Quilogram
a

R$36,00

R$5.400,00

300

Quilogram
a

R$8,50

R$2.550,00

30

Quilogram
a

R$17,50

R$525,00

500

Pacote

R$5,50

R$2.750,00
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CEREAL Infantil. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha
de milho enriquecida com ferr o e ácido fólico,
farinha de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato
de zinco), vitaminas ( C, A, B1, B6, D, ácido fólico) e
aromatizante vanilina. MARCA NUTRIBOM
FARINHA de Milho Amarela, flocos íntegros e
grandes, sem sal. Pacotes de 500g. 1ª Qualidade.
Produto obtido pela ligeira torraç ão do grão de
milho desgerminado ou não, previamente macerado,
socado e peneirado. O produto deverá ser fabricado
a partir d e matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitas. Não poderá estar
rançoso ou úmido, devendo estar ac ondicionado em
embalagem primária plástica atóxica, resistente,
termoselada, de 500g cada e embalagem secundária
de fardo s de papelão resistente. O produto e suas
condições devem estar de acordo com a NTA 34
(normas Técnicas para Farinhas - De creto 12.486
de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega do produto. MARCA
MARATA
FARINHA, de trigo, com fermento. Embalagem
contendo 01 Kg. No rotulo da farinha deve constar a
denominacao Farinha de t rigo seguida do tipo. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,
composição, data de fabricação, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade ind icado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou l ote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS e INMETRO. MARCA
BRANDINI
AMIDO, de milho, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em
embalagem contendo 500 g O rotulo deve trazer a
denominacao amido , seguido do nome do vegetal de
origem. As seguintes informações deverão ser impres
sas pelo fabricante, iretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pr oduto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
com petentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, toma ndo-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões) vi gente(s) da Anvisa/MS. MARCA
APTI

120

Pacote

R$7,30

R$876,00

400

Pacote

R$1,40

R$560,00

1000

Pacote

R$3,10

R$3.100,00

100

Unidade

R$4,57

R$457,00
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ACHOCOLATADO, em po, a base de composto de
açúcar, cacau lecitinado, maltodextrina, sal, leite e
soro de leite, vitaminas e aro matizantes.. O
chocolate deve ser obtido de materias primas sas e
limpas, isentas de materia terrosa, de parasitos,
detritos ani mais, cascas de sementes de cacau e de
outros detritos vegetais. No preparo de qualquer
qualidade de chocolate, o cacau corre spondente ao
tipo deve entrar, no mínimo, na proporção de 32%.
O rotulo deve trazer a denominação generica de
Chocolate segui da da classificação constante desta
Norma.
chocolates
em
po
parcialmente
desengordurados e obrigatorio a declaracao do teor
de lipidios do produto. Embalagem com 400 g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Conforme as Normas e/ou Re solucoes
vigentes da Anvisa/MS. MARCA APTI
PROTEINA, de soja, texturizada, cor clara, minima
de 52% de concentracao de proteina, acondicionada
em embalagem de 500 g, validade do produto não
poder ser inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo, no
mínimo, registro no MS, nome e composição do
produto, peso liquido, nome e CNPJ do fabricante,
data de fabricação e data ou prazo de v alidade.
MARCA SORA
COCO, ralado, sem acucar. Embalagem: pacote de
100 g, com identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA e RDC
84/2000. MARCA DUCOCO
GOIABADA, em tablete, com consistência de corte,
acondicionados em recipientes de, no mínimo, 600g.
O produto deve ser rotulado de acordo com a fruta
de origem e a classificação. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, direta mente
na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, peso, composição, data
de fabricação, prazo ou data de validade e registros
nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo
de v alidade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote impresso na
embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. MARCA
JULIETA
MISTURA para bolo a base de açúcar, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal hidrogenada, fermento, amido, sal e
aromatizante que com adição de leite, margarina e
ovos após ir ao forno está pronto para ser
consumido, sabores diversos, (tais como: laranja,
baunilha coco e chocolate). Embalagem: Primária:
atóxica, resistente, flexível, metalizada e pesando
450g. A rotulagem deve estar de acordo com a

50

Unidade

R$5,28

R$264,00

200

Pacote

R$7,00

R$1.400,00

250

Unidade

R$2,24

R$560,00

100

Unidade

R$3,42

R$342,00

120

Pacote

R$3,45

R$414,00
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legislação vigente e apresentar todos os dados de
informação e procedência do produto (marca do
fabricante, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do
produ to). O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. MARCA BRANDINI
MILHO para Pipoca Embalados em plástico atóxico,
transparente e incolor, termosselada, isento de mofo
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem com 500g apresentando marca, nome e
endereço do fabricante, peso líquido, prazo d e
validade, lote, número do registro no órgão
competente. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. MARCA CUCO
FERMENTO, biológico, seco, instantâneo, em po,
acondicionado em embalagem com no mínimo 500 g
As seguintes informações s deverão ser impressas
pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do f
abricante, marca do produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ ou
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. MARCA
DONA BENTA
ADOCANTE, dietetico, liquido, tipo artificial,
contendo sacarina e ciclamato, acondicionado em
recipiente contendo 100 ml. As se guintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, composição, data de
fabricação, prazo/data de validade. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/M S. MARCA MARATA
MOLHO, de tomate, temperado, acondicionado em
embalagem com 400 g, validade do produto não
podera ser inferior a 12 me ses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS e da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante,
declaracao com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de f abricacao e data ou prazo de validade.
MARCA SOFRUTA
GELATINA embalagem com 35gr. , Açúcar, gelatina,
sal, adoçante ácido, ácido fumárico, reguladores de
acidez,
citrato
trissódica,
aromatizante,
edulcorantes: ciclamato de sódio, aspartame,

30

Pacote

R$2,50

R$75,00

50

Pacote

R$26,80

R$1.340,00

30

Unidade

R$5,70

R$171,00

400

Unidade

R$2,55

R$1.020,00

100

Unidade

R$0,90

R$90,00
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sacarina sódica e acesulfatame de potássio, corantes
artificiais: Bor deaux s e amarelocrepúsculo, fcf, não
contém glutém, contém fenilalanina abaixo do valor
energético fabricado por foods Brasil L tda. MARCA
SOL
OLEO vegetal, de soja, comestível, puro, refinado,
rico em vitamina e, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricant e, prazo de validade e
peso liquido, de acordo com resolucao 482/99
anvisa, embalagem plastica 900. ml. Data de
validade míni ma de 6 meses a contar da data de
entrega do produto. MARCA SOYA
CEBOLA, de primeira, branca, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da ANVISA.
MARCA IN NATURA
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resoluca o 12/78 da CNNPA.MARCA IN
NATURA
TOMATE, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conserv acao em
condições adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação
T
ecnica
vigente
da
ANVISA.MARCA IN NATURA
COENTRO, de primeira, em molho, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
propria. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
MARCA IN NATURA
CENOURA, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conse rvacao em
condições adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da ANVISA.
MARCA IN NATURA
BATATA, doce, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a co nservacao em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Res olucao 12/78 da CNNPA MARCA IN
NATURA
BATATA,
do
reino,
inglesa,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o trans porte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA
MARCA IN NATURA
BETERRABA, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a

350

Unidade

R$3,90

R$1.365,00

500

Quilogram
a

R$2,35

R$1.175,00

70

Quilogram
a

R$2,64

R$184,80

300

Quilogram
a

R$2,50

R$750,00

1000

Pacote

R$3,50

R$3.500,00

400

Quilogram
a

R$1,92

R$768,00

300

Quilogram
a

R$2,20

R$660,00

450

Quilogram
a

R$2,75

R$1.237,50

250

Quilogram
a

R$2,84

R$710,00
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manipulação, o transporte e a cons ervacao em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA IN
NATURA
MACA,
de
primeira,
in
natura,
vermelha,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transp orte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Reg ulamentacao Técnica vigente da
ANVISA. MARCA IN NATURA
MELANCIA, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação e, condições adequadas
para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. MARCA IN NATURA
QUIABO, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Re solucao 12/78 da CNNPA MARCA IN
NATURA
MAMAO, formosa, de primeira, in natura, com grau
de maturação que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação e, condições adequadas
para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em confor midade
com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimento s - CNNPA. MARCA IN
NATURA
AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor propria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas de acordo
com a Resolucao 12/78 da CNNPA. MARCA IN
NATURA
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem
contendo 12 unidades, com dados de identificacao
do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido mínimo de 720 g e de acordo com
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura. MARCA IN NATURA
MELAO, amarelo, de primeira, in natura, com grau
de maturação que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação e, condições adequadas
para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CN NPA. MARCA IN NATURA
BANANA, da terra, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o tran sporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica vigente da

500

Quilogram
a

R$4,60

R$2.300,00

200

Unidade

R$1,53

R$306,00

150

Quilogram
a

R$3,85

R$577,50

300

Quilogram
a

R$2,32

R$696,00

300

Quilogram
a

R$1,65

R$495,00

600

Dúzia

R$4,85

R$2.910,00

400

Unidade

R$1,20

R$480,00

300

Quilogram
a

R$3,00

R$900,00
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ANVISA.MARCA IN NATURA

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

ABOBORA, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da ANVISA MARCA
IN NATURA
CHUCHU, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conserv acao em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resoluca o 12/78 da CNNPA. MARCA IN
NATURA
REPOLHO, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA IN
NATURA
PEPINO, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação e, condições adequadas
para o consumo, ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA MARCA IN NATURA
CALDO, para culinária, de galinha. Embalagem:
caixa contendo 24 unidades, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNN PA MARCA MAGGI
Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme e
intacto, sem danos de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes. MARCA IN NATURA
LEITE CONDENSADO Embalagem com 395G, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. MARCA MARAJOARA
SACHET de farinha de milho 230GR MULTICEREAIS
MARCA NUTRIBOM
MAIONESE, tradicional. Embalagem, contendo no
mínimo 300 g, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA MARCA
QUERO
AZEITE DOCE. Embalagem 250ML, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MARCA ANDORINHA
Leite em pó desnatado. Embalagem de 400g MARCA
NINHO

180

Quilogram
a

R$2,55

R$459,00

200

Quilogram
a

R$1,63

R$326,00

200

Quilogram
a

R$4,75

R$950,00

50

Quilogram
a

R$2,10

R$105,00

90

caixa

R$9,00

R$810,00

300

Quilogram
a

R$5,99

R$1.797,00

32

Unidade

R$3,20

R$102,40

200

Unidade

R$4,50

R$900,00

120

Unidade

R$5,30

R$636,00

60

Unidade

R$10,45

R$627,00

25

Unidade

R$12,00

R$300,00
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99

100

101
102

103

104

105

106

107

Leite longa vida, leite integral, por processamento
UHT (ultra hight temperature) - caixas de 1 litro.
Embalagem íntegra. O produto deverá apresentar
validade mínima de 3 meses da entrega. MARCA
DAMARE
Leite sem lactose MARCA NINHO
Azeite de dendê, em embalagens de 1 litro. As
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade de
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega MARACA KIDENDE
Leite Artificial NAN I, ou similar, formula infantil p/
lactantes Pro 800 gr. MARCA NAN CONFOR
Leite Artificial NAN II, ou similar, formula infantil
Pro 400 gr MARCA NAN CONFOR
Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma de
amido. Sabores abacaxi, laranja, limão, morango e
uva, coloridas artificialmente. Embalagem primária:
envoltório de plástico com 0,5 a 1 Kg. Embalagem
secundária: caixas ou fardos. Prazo mínimo de
validade: 6 meses. MARCA AZEDINHA
Bala mole sortida, sabores morango, framboesa,
maçã verde e iogurte, mastigável, de 4g a
5g/unidade. Embalagem primária: envoltório de
plástico. Embalagem secundária: pacote de 500g a
1Kg. Prazo mínimo de validade: 6 meses. MARCA
AZEDINHA
Pirulito Plano em formato de coração, sabor
morango, 12g/unidade. Embalagem primária:
envoltório de plástico. Embalagem secundária: caixa
de 600g, com 50 unidades. Prazo mínimo de
validade: 6 meses. MARCA FLORESTAL
Doce de Amendoim Paçoca, unidade com no mínimo
20g. Embalagem primária: sachê ou pote de plástico.
Embalagem secundária: caixa de papelão, com no
máximo 50 unidades. Prazo mínimo de validade: 6
meses. MARCA MENDOQUITA
Doce de Amendoim Pé de Moleque, unidade com no
mínimo 30g. Ingredientes obrigatórios: amendoim e
açúcar mascavo. Embalagem primária: sachê de
plástico. Embalagem secundária: caixa de papelão,
com no máximo 50 unidades. Prazo mínimo de
validade: 6 meses. MARCA MENDOQUITA
TOTALIZANDO

20

caixa

R$2,75

R$55,00

10

Unidade

R$22,30

R$223,00

10

Unidade

R$10,00

R$100,00

5

Unidade

R$45,00

R$225,00

5

Unidade

R$45,00

R$225,00

15

Pacote

R$10,00

R$150,00

15

Pacote

R$8,20

R$123,00

15

Pacote

R$6,55

R$98,25

15

Pacote

R$14,75

R$221,25

15

Pacote

R$13,46

R$201,90

R$294.781,30

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de acordo, proceda a
devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Elísio Medrado, 25 de março de 2020.
Chirlene Pessoa Silva Andrade
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRONICO 004/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 047/2020
OBJETO: Seleção das melhores propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de aquisição parcelada, futura
e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt;
Vigilância em Saúde e NASF de Elísio Medrado BA., conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I do
Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura
Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N°
004/2020-SRP, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou
judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação para a empresa: J&J
ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob Nº 14.665.901/0001-07, Localizado Rua 15 de
Novembro Nº 229 Centro Elísio Medrado – Bahia
Nº

1

2

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ARROZ, integral. Embalagem contendo 1 kg As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente n a embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, comp osicao, data de fabricação
ou lote, data de validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS e INMET RO MARCA CAÇAROLA
ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1,
embalagem contendo 1 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante, marca d o produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orga os
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua m etade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou R esolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.MARCA CAÇAROLA
MACARRAO, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos,
mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de proteina, 230,4
Kcal/ 960 Kj, c om ausência de larvas, parasitas ou
sujidades, acondicionado em embalagem contendo 500 g.
As seguintes informações dever ao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricant e, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o rgaos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua me tade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VILMA

QUAN
T.

UNIDAD
E

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

60

Quilogra
ma

R$2,75

R$165,00

1000

Quilogra
ma

R$2,65

R$2.650,00

900

Pacote

R$1,80

R$1.620,00
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4

5

6

7

8

9

MACARRAO, tipo parafuso, a base de farinha, com ovos,
mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de proteina, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas, parasitas ou
sujidades, acondicionado em embalagem contendo 500 g.
As seguintes informações devera o ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos or gaos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua met ade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VILMA
MASSA, de sopa, a base de farinha de trigo, com ovos.
Embalagem com 500 g As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produ to, endereço, peso,
composição, data de fabricacão ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos compete ntes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando- se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigent e(s) da
Anvisa/MS. MARCA VILMA
BISCOITO, tipo Cream Cracker, acondicionado em
embalagem contendo 400 g As seguintes informações
deverão ser impres sas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos c
ompetentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao( oes)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO MARCA PETYAN
BISCOITO, tipo Maria. Embalagem contendo 400g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, quantidade, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como ref erencia, a data de fabricação ou lote impresso
na embalagem. Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS e INMETRO MARCA PETYAN
BISCOITO, DE COCO, Embalagem contendo 400 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validad e, peso líquido. MARCA PETYAN
FEIJAO, carioquinha, tipo 1, embalagem com 01 kg As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, direta mente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, pes o, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e

300

Pacote

R$3,99

R$1.197,00

700

Pacote

R$1,80

R$1.260,00

1200

Pacote

R$3,55

R$4.260,00

1200

Pacote

R$2,55

R$3.060,00

600

Pacote

R$3,25

R$1.950,00

1400

Quilogra
ma

R$4,67

R$6.538,00
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10

11

12

13

14

15

registros nos órgãos competentes. Na dat a da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se com o
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO. MARCA DA CASA
FEIJAO, preto. Embalagem contendo 1 kg As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, compos icao, data de fabricação
ou lote, data de validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VIDA
FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem com 500 g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, c omposicao, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data da e ntrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como refer
encia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA VIDA
LEITE, em po, tradicional, acondicionado em embalagem
contendo 200 g. As seguintes informações deverão ser
impressas p elo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do prod uto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote e data de
validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicad
o para o produto, não devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, i mpressa na embalagem. Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolução(ões)
vigente(s)
MAPA/INMETRO. MARCA DANK
IOGURTE, natural, rico em nutrientes. Embalagem com
no mínimo 1.000 ml, com indicacao do produto, marca
do fabricante, dat a de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto
devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da saude. MARCA JAMANE
LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com 500 ml. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretame nte na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, composica o, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fab ricacao ou lote, impressa na
embalagem. MARCA BOMCOCO
MARGARINA, vegetal, lipidios totais maximo de 95%,
acondicionado em embalagem contendo 500g. As
seguintes informações s deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto

250

Quilogra
ma

R$6,55

R$1.637,50

300

Quilogra
ma

R$4,86

R$1.458,00

1300

Pacote

R$4,51

R$5.863,00

200

Unidade

R$4,98

R$996,00

130

Unidade

R$5,80

R$754,00

1200

Unidade

R$4,24

R$5.088,00
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16

17

18
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esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricacão ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e
re gistros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassa do na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) INMETRO. MARCA CLAYBOM
QUEIJO, ralado, tipo parmesao, tradicional. Embalagem:
pacote com no mínimo 100 g. As seguintes informações
deverão ser im pressas pelo fabricante, diretamente sobre
a embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, m arca do produto,
endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote,
data de validade, normas vigentes e registros nos orgao s
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA MILKY
QUEIJO tipo mussarela, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liqui do. O produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.
MARCA DA VACA
PRESUNTO,
embalagem,
contendo
1
KG,
com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MARCA RESENDE
SAL, refinado, iodado, indicado para consumo humano,
acondicionado em embalagem contendo 1 Kg. As
seguintes informac oes deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNP J do fabricante, marca
do produto, endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, não devera ter
sido ultra passado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARACA TUCANO
ACUCAR, cristalizado, contendo o mínimo de 99,3% de
sacarose, aparencia homogenea, livre de sujidades,
parasitos e larv as, cor branca. Embalagem de 01 kg.As
seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na em balagem em que o produto
esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, peso, compo sicao, data de
fabricação ou lote. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrap assado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/MS/INMETRO. MARCA BAIANO
VINAGRE, de alcool, acondicionado em recipiente
contendo 500 ml, aspecto ausente de elementos
estranhos a sua natureza. A s seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta

300

Pacote

R$2,90

R$870,00

300

Quilogra
ma

R$26,50

R$7.950,00

200

Quilogra
ma

R$15,99

R$3.198,00

200

Quilogra
ma

R$0,68

R$136,00

1500

Quilogra
ma

R$2,93

R$4.395,00

400

Unidade

R$1,04

R$416,00
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acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de fabricação ou
lote, data de valid ade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. MARCA FIGUEIRA
TEMPERO, completo, tradicional, obtido da mistura de
sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos, e
outros condim entos, exceto pimenta, podendo conter
aromatizantes naturais e aditivos, permitidos pela
legislação, acondicionado em embala gem contendo 300
g, ausência de sujidades, parasitas e larvas, validade do
produto não podera ser inferior a 12 meses, contad os a
partir da data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaracao com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade. MARCA DONA ANA
CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de
primeira qualidade As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pro duto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, t omando-se como referencia, a data de
fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolucao( oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO. MARCA PARAISO
EXTRATO, de tomate, concentrado. Embalagem com
350g. As seguintes informações deverão ser impressas
pelo fabricante, d iretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, quant idade, composição,
data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o pr
oduto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS MARCA QUERO
PAO, de forma integral, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, de acordo com a Resolucao 12/78
da CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da Sa ude. MARCA
PANETRIGO
PAO, de sal, frances, ausência de sujidades, parasitas e
larvas. O produto deve estar de acordo com as Normas e
Resolucoe s do Ministerio da Agricultura. MARCA
PARAISO
PÃO DE LEITE, tipo hot-dog, pesando cinqüenta (50)
gramas cada unidade, produzido com matérias-primas de
primeira qualid ade, isentas de matérias terrosas e
parasitos,sem farelos, podendo conter aditivos permitidos
pela legislação e devidamente anunciados na embalagem.

500

Unidade

R$2,62

R$1.310,00

2000

Pacote

R$3,14

R$6.280,00

400

Unidade

R$2,75

R$1.100,00

200

Pacote

R$5,83

R$1.166,00

800

Quilogra
ma

R$8,13

R$6.504,00

3300

Unidade

R$5,75

R$18.975,00
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O produto deverá estar de acordo com a legislação
vigente, em especial com a Resolução RDC nº 12, de
02.01.01 – ANVISA/MS, com a Resolução RDC nº 90,
de18.10.2002 – ANVISA/MS, com a Resolução nº 383, de
05.08.99 – ANVISA/MS, com a Resolução RDC nº 175, de
08.07.03 – ANVISA/MS, com a Resolução nº 344, de
13.12.02 – ANVI SA/MS, com a Resolução RDC nº 259 –
ANVISA/MS e com a Resolução RDC nº 360, de 23.12.03.
MARCA PARAISO
PÃO, TIPO DOCE (LEITE), INGREDIENTES FARINHA
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA
E
ÁGUA, PESO 50G. MARCA PARAISO
PÃO DE MILHO, TIPO HAMBÚRGUER, INGREDIENTES
FARINHA
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA
E
ÁGUA, PESO 50G. MARCA PARAISO
MILHO, verde, em conserva, acondicionado em
embalagem com 200 g, validade não inferior a 6 meses,
contada da data da ent rega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, n o mínimo, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade. MARCA FUGUINE
CREME, de leite, tradicional. Embalagem: com 200 g,
com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de valid ade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA CCGL
OREGANO, em folhas, acondicionado em embalagem com
no mínimo 8g, validade do produto não podera ser
inferior a 12 mese s, contada a partir da data da entrega.
O produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente do Minis terio da Agricultura.
Rotulagem contendo, no mínimo, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante e data ou prazo de validade MARCA
DONA ANA
CANELA, em po. Embalagem, contendo no mínimo 30 g,
com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e p eso liquido, de acordo a Resolucao 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. MARCA DONA ANA
COMINHO, em po. Embalagem com mínimo 50 g e
maximo 60 g, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, pr azo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA MARATA
COLORIFICO, alimenticio, a base de urucum, cor
alaranjada, acondicionado em pacote com 100 gramas,
validade do produto na o podera ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as nor mas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, declaracao
com o teor de sal adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade. MARCA MARATA
FOLHA, de louro, seca. Embalagem contendo no mínimo
04 g, com identificacao do produto, marca do fabricante,
prazo de valida de e peso liquido, de acordo com a

800

Quilogra
ma

R$6,95

R$5.560,00

800

Quilogra
ma

R$7,23

R$5.784,00

500

Unidade

R$2,22

R$1.110,00

150

Unidade

R$2,77

R$415,50

600

Gramas

R$2,93

R$1.758,00

60

Pacote

R$1,80

R$108,00

120

Pacote

R$2,35

R$282,00

1000

Pacote

R$0,95

R$950,00

300

Pacote

R$0,65

R$195,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S704Y/DF9MF2SYFPDY8AJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Março de 2020
74 - Ano - Nº 2159

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

37

38

39

40

41

42

Resolucao 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA. MARCA DONA ANA
CRAVO, da india, em botao floral maduro e dessecado,
acondicionado em embalagem com 40 g, validade do
produto não podera ser inferior a 12 meses, contados a
partir da data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade. MARCA DONA ANA
ALHO, de primeira, sem a restia. Embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liqu ido. O produto devera obedecer a
Legislação Especifica e a Regulamentação Técnica vigente
da ANVISA. MARCA PARANAIBA
POLPA, de fruta, natural, sabores: acerola, goiaba,
manga, cacau, cajá, umbu e maracujá, pacote com no
mínimo 01 kg. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta ac ondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/ data
de validade, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado p ara o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote i mpresso na
embalagem. MARCA FRUNATUS
PEIXE, merluza, em file, congelada, acondicionado em
saco plastico transparente Na data da entrega, o prazo de
validade indi cado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação do l ote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/ MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
MARCA PEIXE VIVO
Carne de Frango Tipo peito desossado, provenientes de
aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Deve
apresentar li vre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterar os aspectos normais do
produto ou qualquer ap arato que venha encobrir
possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica
atóxica, resistente, ser rotulada e conten do as seguintes
informações: nome e endereço do abatedouro, contendo
obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa
do produto, a data de fabricação, prazo de validade e
prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, ar
mazenamento e conservação, peso liquido. Pode ser
congelado. MARCA AVIGRO
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa, congelado,
acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparen te. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, toman do-se como
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Pacote

R$1,19

R$35,70

200

Quilogra
ma

R$18,90

R$3.780,00

1200

Quilogra
ma

R$11,20

R$13.440,00

200

Quilogra
ma

R$39,00

R$7.800,00

1200

Quilogra
ma

R$9,00

R$10.800,00

2200

Quilogra
ma

R$12,00

R$26.400,00
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referencia, a data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade c
om as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbo s oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, num ero do lote e data ou prazo de validade.
MARCA AVIGRO
CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e sem
gordura. Acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico tra nsparente, validade do produto não
podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera es tar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as marcas
e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
MARCA FRIBOI
CARNE, bovina, cha de dentro, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transpare nte, validade do produto não podera
ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar e m conformidade com
as normas e/ou legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as marcas
e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
b eneficiador, numero do lote e data ou prazo de
validade.MARCA FRIBOI
CARNE DO SOL DE PRIMEIRA. Embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,
identificação do produt o, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância S anitária n.5504/99. MARCA CARNE DO
SOL
CARNE, bovina, seca a vácuo, dianteiro. Embalagem em
PVC transparente e/ou saco plástico transparente,
contendo identifi cação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Minist ério da Agricultura DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Mun icipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99. MARCA BARCEL
CARNE,
bovina,
acem,
resfriada,
sem
osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, valid ade do produto não podera
ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conform idade com
as normas e/ou legislação vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as marcas
e c arimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, n umero do lote e data ou prazo de validade.
MARCA FRIBOI

300

Quilogra
ma

R$9,75

R$2.925,00

1500

Quilogra
ma

R$21,85

R$32.775,00

50

Quilogra
ma

R$25,00

R$1.250,00

1300

Quilogra
ma

R$15,00

R$19.500,00

1000

Quilogra
ma

R$14,50

R$14.500,00
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FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo
1. Embalagem contendo 01 Kg No rotulo deve constar a
denominac ão do produto de acordo com sua designacao
ou classificação, As farinhas trarao o nome, seguida do
nome vegetal comum de origem. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data de fabricação
ou l ote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indic ado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacão ou l ote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO. MARCA PRODUTO
DA ROÇA
FARINHA DE MILHO, FLOCADA. Enriquecida com ferro e
ácido fólico, 100 % natural. Embalagem de 500 g, com
dados de identifi cação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido, e informações
nutricionais. MARCA MARATA
MASSA DE LASANHA, a base de farinha, com ovos.
Embalagem com 500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fa bricante, prazo de validade, peso
liquido, informações nutricionais e de acordo com a
Resolução RDC 93/2000 - ANVISA. MARCA ESTRELA
CARNE, bovina, refrigerada, moída, de segunda, sem
osso, embalagem em saco plástico transparente, com 500
g, contendo i dentificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais,
de acordo com as Portarias do M inistério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. MARCA
FRIBOI
CARNE FRESCA (FILÉ). Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, identificação
do produto, mar ca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIP OA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanit ária
n.5504/99 MARCA FRIBOI.
LINGUICA, suína, calabresa, especial. Embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, conten do identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99
e d a Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
MARCA SADIA
MÚSCULO DE BOI, congelado. Embalagem em saco
plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabri cante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/9 9 MARCA FRIBOI

300

Quilogra
ma

R$1,90

R$570,00

180

Pacote

R$1,75

R$315,00

60

Unidade

R$4,80

R$288,00

300

Quilogra
ma

R$13,00

R$3.900,00

150

Quilogra
ma

R$36,00

R$5.400,00

300

Quilogra
ma

R$8,50

R$2.550,00

30

Quilogra
ma

R$17,50

R$525,00
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AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou
conservantes. Embalagem com 500 g O produto deve ser
rotulado de acor do com o cereal de origem e a
classificaca o. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,
composi cao, data de fabricação, prazo/data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data d e
fabricação ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS.
MARCA YOKI
CEREAL Infantil. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de
milho enriquecida com ferr o e ácido fólico, farinha de
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (
C, A, B1, B6, D, ácido fólico) e aromatizante vanilina.
MARCA NUTRIBOM
FARINHA de Milho Amarela, flocos íntegros e grandes,
sem sal. Pacotes de 500g. 1ª Qualidade. Produto obtido
pela ligeira torraç ão do grão de milho desgerminado ou
não, previamente macerado, socado e peneirado. O
produto deverá ser fabricado a partir d e matérias-primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas.
Não poderá estar rançoso ou úmido, devendo estar ac
ondicionado em embalagem primária plástica atóxica,
resistente, termoselada, de 500g cada e embalagem
secundária de fardo s de papelão resistente. O produto e
suas condições devem estar de acordo com a NTA 34
(normas Técnicas para Farinhas - De creto 12.486 de
20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega do produto. MARCA MARATA
FARINHA, de trigo, com fermento. Embalagem contendo
01 Kg. No rotulo da farinha deve constar a denominacao
Farinha de t rigo seguida do tipo. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, quantidade, composição, data de
fabricação, prazo/data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade ind icado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou l ote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS e INMETRO. MARCA BRANDINI
AMIDO, de milho, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em
embalagem contendo 500 g O rotulo deve trazer a
denominacao amido , seguido do nome do vegetal de
origem. As seguintes informações deverão ser impres sas
pelo fabricante, iretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pr oduto, endereço, peso,
composição, data de fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos com petentes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o

500

Pacote

R$5,50

R$2.750,00

120

Pacote

R$7,30

R$876,00

400

Pacote

R$1,40

R$560,00

1000

Pacote

R$3,10

R$3.100,00

100

Unidade

R$4,57

R$457,00
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64

produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, toma ndo-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vi gente(s) da
Anvisa/MS. MARCA APTI
ACHOCOLATADO, em po, a base de composto de açúcar,
cacau lecitinado, maltodextrina, sal, leite e soro de leite,
vitaminas e aro matizantes.. O chocolate deve ser obtido
de materias primas sas e limpas, isentas de materia
terrosa, de parasitos, detritos ani mais, cascas de
sementes de cacau e de outros detritos vegetais. No
preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau
corre spondente ao tipo deve entrar, no mínimo, na
proporção de 32%. O rotulo deve trazer a denominação
generica de Chocolate segui da da classificação constante
desta
Norma.
chocolates
em
po
parcialmente
desengordurados e obrigatorio a declaracao do teor de
lipidios do produto. Embalagem com 400 g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição, data de fabricação
ou lote data de validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Conforme as Normas e/ou Re
solucoes vigentes da Anvisa/MS. MARCA APTI
PROTEINA, de soja, texturizada, cor clara, minima de
52% de concentracao de proteina, acondicionada em
embalagem de 500 g, validade do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo, no mínimo, registro no MS,
nome e composição do produto, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, data de fabricação e data ou prazo
de v alidade. MARCA SORA
COCO, ralado, sem acucar. Embalagem: pacote de 100 g,
com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA e RDC 84/2000. MARCA DUCOCO
GOIABADA, em tablete, com consistência de corte,
acondicionados em recipientes de, no mínimo, 600g. O
produto deve ser rotulado de acordo com a fruta de
origem e a classificação. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, direta mente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação, prazo ou data de
validade e registros nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de v alidade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. MARCA
JULIETA
MISTURA para bolo a base de açúcar, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, fermento, amido, sal e aromatizante que
com adição de leite, margarina e ovos após ir ao forno
está pronto para ser consumido, sabores diversos, (tais
como: laranja, baunilha coco e chocolate). Embalagem:
Primária: atóxica, resistente, flexível, metalizada e
pesando 450g. A rotulagem deve estar de acordo com a
legislação vigente e apresentar todos os dados de

50

Unidade

R$5,28

R$264,00

200

Pacote

R$7,00

R$1.400,00

250

Unidade

R$2,24

R$560,00

100

Unidade

R$3,42

R$342,00

120

Pacote

R$3,45

R$414,00
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informação e procedência do produto (marca do
fabricante, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do
produ to). O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. MARCA BRANDINI
MILHO para Pipoca Embalados em plástico atóxico,
transparente e incolor, termosselada, isento de mofo ou
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem com 500g apresentando marca, nome e
endereço do fabricante, peso líquido, prazo d e validade,
lote, número do registro no órgão competente. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. MARCA
CUCO
FERMENTO, biológico, seco, instantâneo, em po,
acondicionado em embalagem com no mínimo 500 g As
seguintes informações s deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, , peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ ou Resolução(ões)
vigente(s) da Anvisa/MS. MARCA DONA BENTA
ADOCANTE, dietético, liquido, tipo artificial, contendo
sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente
contendo 100 ml. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação, prazo/data de validade.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/M S.
MARCA MARATA
MOLHO, de tomate, temperado, acondicionado em
embalagem com 400 g, validade do produto não poderá
ser inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal adicionado, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de validade. MARCA
SOFRUTA
GELATINA embalagem com 35gr. , Açúcar, gelatina, sal,
adoçante ácido, ácido fumárico, reguladores de acidez,
citrato trissódica, aromatizante, edulcorantes: ciclamato
de sódio, aspartame, sacarina sódica e acesulfatame de
potássio,
corantes
artificiais:
Bor
deaux
s
e
amarelocrepúsculo, fcf, não contém glutém, contém
fenilalanina abaixo do valor energético fabricado por
foods Brasil Ltda. MARCA SOL

30

Pacote

R$2,50

R$75,00

50

Pacote

R$26,80

R$1.340,00

30

Unidade

R$5,70

R$171,00

400

Unidade

R$2,55

R$1.020,00

100

Unidade

R$0,90

R$90,00
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OLEO vegetal, de soja, comestível, puro, refinado, rico em
vitamina e, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com resolução 482/99 ANVISA, embalagem plástica 900.
ml. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto. MARCA SOYA
CEBOLA, de primeira, branca, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA. MARCA IN NATURA
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.MARCA IN NATURA
TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.MARCA IN NATURA
COENTRO, de primeira, em molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA IN NATURA
CENOURA, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA. MARCA IN NATURA
BATATA, doce, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
MARCA IN NATURA
BATATA, do reino, inglesa, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA MARCA IN NATURA
BETERRABA, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MARCA IN NATURA
MACA, de primeira, in natura, vermelha, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a
Legislação Especifica e a Regulamentação Técnica vigente
da ANVISA. MARCA IN NATURA
MELANCIA, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação e, condições adequadas para

350

Unidade

R$3,90

R$1.365,00

500

Quilogra
ma

R$2,35

R$1.175,00

70

Quilogra
ma

R$2,64

R$184,80

300

Quilogra
ma

R$2,50

R$750,00

1000

Pacote

R$3,50

R$3.500,00

400

Quilogra
ma

R$1,92

R$768,00

300

Quilogra
ma

R$2,20

R$660,00

450

Quilogra
ma

R$2,75

R$1.237,50

250

Quilogra
ma

R$2,84

R$710,00

500

Quilogra
ma

R$4,60

R$2.300,00

200

Unidade

R$1,53

R$306,00
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o consumo, ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
MARCA IN NATURA
QUIABO, de primeira, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Re solucao 12/78 da CNNPA
MARCA IN NATURA
MAMAO, formosa, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em confor midade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimento s - CNNPA.
MARCA IN NATURA
AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor propria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA. MARCA IN NATURA
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo
12 unidades, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido
mínimo de 720 g e de acordo com Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou Ministério da
Agricultura. MARCA IN NATURA
MELAO, amarelo, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CN NPA.
MARCA IN NATURA
BANANA, da terra, de primeira, in natura, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o tran sporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a
Legislação Especifica e a Regulamentação Técnica vigente
da ANVISA.MARCA IN NATURA
ABOBORA, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA MARCA IN NATURA
CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conserv acao em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resoluca o 12/78 da CNNPA. MARCA
IN NATURA
REPOLHO, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA IN
NATURA

150

Quilogra
ma

R$3,85

R$577,50

300

Quilogra
ma

R$2,32

R$696,00

300

Quilogra
ma

R$1,65

R$495,00

600

Dúzia

R$4,85

R$2.910,00

400

Unidade

R$1,20

R$480,00

300

Quilogra
ma

R$3,00

R$900,00

180

Quilogra
ma

R$2,55

R$459,00

200

Quilogra
ma

R$1,63

R$326,00

200

Quilogra
ma

R$4,75

R$950,00
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PEPINO, de primeira, in natura, com grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O produto
devera estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA MARCA IN
NATURA
CALDO, para culinária, de galinha. Embalagem: caixa
contendo 24 unidades, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNN PA MARCA
MAGGI
Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.
MARCA IN NATURA
LEITE CONDENSADO Embalagem com 395G, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade. O p roduto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA
MARAJOARA
SACHET de farinha de milho 230GR MULTICEREAIS
MARCA NUTRIBOM
MAIONESE, tradicional. Embalagem, contendo no
mínimo 300 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de va lidade e peso liquido, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA MARCA QUERO
AZEITE DOCE. Embalagem 250ML, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade. O produto dev era ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA
ANDORINHA
Leite em pó desnatanado. Embalagem de 400g MARCA
NINHO
Leite longa vida, leite integral, por processamento UHT
(ultra hight temperature) - caixas de 1 litro. Embalagem
íntegra. O produto deverá apresentar validade mínima de
3 meses da entrega. MARCA DAMARE
Leite sem lactose MARCA NINHO
Azeite de dendê, em embalagens de 1 litro. As
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade de produto.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega
MARACA KIDENDE
Leite Artificial NAN I, ou similar, formula infantil p/
lactantes Pro 800 gr. MARCA NAN CONFOR
Leite Artificial NAN II, ou similar, formula infantil Pro 400
gr MARCA NAN CONFOR
Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma de amido.
Sabores abacaxi, laranja, limão, morango e uva, coloridas
artificialmente. E mbalagem primária: envoltório de
plástico com 0,5 a 1 Kg. Embalagem secundária: caixas
ou fardos. Prazo mínimo de validade: 6 meses. MARCA
AZEDINHA
Bala mole sortida, sabores morango, framboesa, maçã
verde e iogurte, mastigável, de 4g a 5g/unidade.
Embalagem primária: env oltório de plástico. Embalagem
secundária: pacote de 500g a 1Kg. Prazo mínimo de

50

Quilogra
ma

R$2,10

R$105,00

90

caixa

R$9,00

R$810,00

300

Quilogra
ma

R$5,99

R$1.797,00

32

Unidade

R$3,20

R$102,40

200

Unidade

R$4,50

R$900,00

120

Unidade

R$5,30

R$636,00

60

Unidade

R$10,45

R$627,00

25

Unidade

R$12,00

R$300,00

20

caixa

R$2,75

R$55,00

10

Unidade

R$22,30

R$223,00

10

Unidade

R$10,00

R$100,00

5

Unidade

R$45,00

R$225,00

5

Unidade

R$45,00

R$225,00

15

Pacote

R$10,00

R$150,00

15

Pacote

R$8,20

R$123,00
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validade: 6 meses. MARCA AZEDINHA

105

106

107

Pirulito Plano em formato de coração, sabor morango,
12g/unidade. Embalagem primária: envoltório de
plástico. Embalagem sec undária: caixa de 600g, com 50
unidades. Prazo mínimo de validade: 6 meses. MARCA
FLORESTAL
Doce de Amendoim Paçoca, unidade com no mínimo 20g.
Embalagem primária: sachê ou pote de plástico.
Embalagem secund ária: caixa de papelão, com no
máximo 50 unidades. Prazo mínimo de validade: 6 meses.
MARCA MENDOQUITA
Doce de Amedoim Pé de Moleque, unidade com no
mínimo 30g. Ingredientes obrigatórios: amendoim e
açúcar mascavo. Embal agem primária: sachê de
plástico. Embalagem secundária: caixa de papelão, com
no máximo 50 unidades. Prazo mínimo de vali dade: 6
meses. MARCA MENDOQUITA
TOTALIZANDO

15

Pacote

R$6,55

R$98,25

15

Pacote

R$14,75

R$221,25

15

Pacote

R$13,46

R$201,90

R$294.781,30

Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, a apresentar os veículos que serão utilizados para a
execução dos serviços objeto desta licitação, para vistoria das secretarias solicitantes no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme previsto no termo de referência anexo I ao edital.
Após a realização da vistoria, deverão comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o
contrato, no prazo de até 02 (dois) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 25 de março de 2020
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal
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