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EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

Modalidade: Pregão - Registro de Preços 007/2020, Processo 004/2020. Órgão Gerenciador: Prefeitura do 

Município de Tuiuti - SP. Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios 

Estocáveis. 

Empresas:  

- Ao Licitante COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, sob o CNPJ nº 53.437.315/0001-

67 os itens, conforme segue:  

 

IT QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA R$ Unit. R$ Total 

01 1500 

KG 

ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM 

VITAMINAS E MINERAIS, DE PREPARO 

INSTANTÂNEO: Produto obtido pela mistura do cacau 

em pó com açúcar orgânico a partir de matéria prima sã e 

limpa, isenta de matéria terrosa, detritos, cascas de 

semente, pó homogêneo, cor própria, cheiro característico, 

sabor doce e próprio, com 32% de cacau solúvel em pó. O 

produto deverá estar de acordo com a NTA-40 do Decreto 

Estadual nº. 12.486 de 20/10/78. A embalagem deverá ser 

em caixas, latas ou sacos plástico atóxicos de 400 gramas a 

1 kg, com data de fabricação, prazo de validade e nº. do 

lote. 

CRIALIMEN

TOS 
7,49 11.235,00 

02 3000 

KG 
AÇUCAR CRISTAL: O produto d e v e r á   ser  de  

qualidade  e apresentar aspecto claro. Embalagem atóxica 

de 01 kg. O produto deverá estar de acordo com a NTA-

53 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 

1978 e a legislação em vigor quanto às normas de 

higiene e rotulagem de alimentos. Validade mínima de 10 

meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 

superior a 30 dias da data de entrega. O açúcar deverá ter 

coloração branca ao ser diluído em água. O produto 

deverá estar sem umidade no pacote, sem empedrar. 

Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante 

deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, 

quando: Houver, na entrega, embalagens danificadas, 

defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 

contaminação e/ou deterioração;  O  produto  não  atender  

as  legislações  sanitárias  em vigor, bem como outras 

referentes ao produto em questão; O produto apresentar 

qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O 

produto não atender às especificações deste edital. 

SANTA 

ISABEL 
2,24 6.720,00 

03 1000K

G 
AÇÚCAR R E F I N A D O :  O produto  deverá  ser  de  

qualidade  e apresentar aspecto claro. Embalagem atóxica 

de 01 kg. O produto deverá estar de acordo com a NTA-

53 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 

1978 e a legislação em vigor quanto às normas de 

higiene e rotulagem de alimentos. Validade mínima de 10 

meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 

CARAVEL

AS 
2,18 2.180,00 
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superior a 30 dias da data de entrega. O açúcar deverá ter 

coloração branca ao ser diluído em água. O produto 

deverá estar sem umidade no pacote, sem empedrar. 

Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante 

deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, 

quando: Houver, na entrega, embalagens danificadas, 

defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 

contaminação e/ou deterioração;  O  produto  não  atender  

as  legislações  sanitárias  em vigor, bem como outras 

referentes ao produto em questão; O produto apresentar 

qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O 

produto não atender às especificações deste edital. 

Informação 

Nutricional: porção de 

5 g 

Quantidade por porção: 

Valor Energético: 

mínimo 20 

05 40KG AMIDO DE MILHO – produto amiláceo extraído do 

milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar 

úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 

deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, 

mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. 

- embalagem de 500g. 

SIAMAR 4,05 162,00 

06 6000K

G 
ARROZ LONGO FINO, TIPO 1: O produto deverá 

estar de acordo com a NTA-33 do Decreto Estadual nº. 

12486 de 20 de outubro de 1978  e  a  legislação  em  

vigor  quanto  às  normas  de  higiene  e rotulagem de 

alimentos. O produto deverá ser de primeira qualidade, 

ter umidade máxima de 14%. Não serão aceitos grãos 

quebrados e excesso de sujidade, parasitas, larvas. Grãos 

nobres e selecionados. Não precisa lavar. Embalagem: 

saco de polipropileno transparente e resistente, contendo 

5 kg. Deverá constar o nome e o endereço do fabricante, 

nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 

validade e nº. do lote, nº da análise e o selo de controle 

de resíduos de agrotóxicos. Validade mínima de 11 

meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 

superior a 45 dias da data de entrega. 

Reposição do Produto: A empresa licitante ou 

fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor 

o produto, quando: Houver na entrega,  embalagens  

danificadas,  defeituosas  ou inadequadas,  que exponham 

o produto à contaminação e/ou deterioração; 

O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, 

bem como outras  referentes  ao  produto  em  questão;  

O  produto  apresentar qualquer alteração, antes do 

BROTO 

LEGAL 
4,20 25.200,00 
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vencimento (validade). O produto não atender às 

especificações deste edital. Informação Nutricional: 

porção de 50 g. 

Quantidade por porção: Valor energético: mínimo 172 

kcal. 

Carboidratos: mínimo 40 g. 

Proteínas: mínimo 3,0 g. 

Gorduras totais: 0. 

Gorduras saturadas: 0. 

Gorduras trans: 0. 

Fibra alimentar: mínimo 1 g.  

Sódio: < 5,0 mg. 

Contendo em cada 100 gr de arroz cozido no Calorias 

no mínimo 109,7 kcal. 

07 300KG ARROZ INTEGRAL: Longo fino, tipo 1 integral em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

SOLITO 4,20 1.260,00 

08 1500 

LATA

S 

ATUM SÓLIDO: em óleo comestível, embalagem lata, 

contendo no mínimo de 170g, com identificação do 

produto e prazo de validade. 

GOMES DA 

COSTA 
7,40 11.100,00 

09 60 

CAIXA

S 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: A embalagem interna 

deverá ser em pacotes plásticos transparentes, limpos e 

resistentes que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo, contendo aproximadamente 200g, 

acondicionadas em caixas de papelão lacradas não 

amassadas e resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e atender as especificações técnicas. 

O produto deverá apresentar validade mínima de seis 

meses a partir da data de entrega na unidade. 

SIAMAR 2,17 130,20 

11 120 

LITRO

S 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, acidez máxima 

de 0,5%. Embalagem de 500ml. A embalagem deve ser de 

vidro escuro. Data de validade de 18 meses a partir da 

entrega. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade 

do produto. 

VAL VERDE 23,90 2.868,00 

12 420 

PACO

TES 

AZEITONA VERDE: em conserva inteira sem caroço, 

imersos em salmoura de concentração apropriada, em 

recipientes herméticos, coloração uniformes submetidos ao 

processo tecnológico adequado, atendendo as condições 

gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em 

embalagem com 200 g devendo ser considerado como 

peso líquido do produto drenado. Produto, devidamente 

DIZA 5,25 2.205,00 
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rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e 

quantitativo indicando claramente o peso líquido do 

produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, 

procedência de fabricação, informação nutricionais, 

número do registro no órgão competente e demais dado 

conforme legislação vigente, reembalado de acordo com a 

praxe comercial. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 

partir da data de entrega. 

16 300 

KG 

BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL: 

O produto deverá conter nos ingredientes: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de milho, 

farinha de arroz, açúcar, amido, farinha de aveia, fibra de 

trigo, leite desnatado em pó, sal, regulador de acidez: 

carbonato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN. PODE 

CONTER TRAÇOS DE OVOS, AMENDOIM, 

CASTANHAS E AVELÃS. EMBALAGEM PRIMARIA 

Filme monocamada impresso, composto de polipropileno 

biorentado metalizado. EMBALAGEM SECUNDARIA: 

Filme monocamada impresso, composto de polipropileno 

biorentado metalizado. EMBALAGEM TERCIÁRIA: 

Caixa de papelão ondulado, contendo 12 pacotes de 150 g, 

perfazendo um total de 1,8 Kg. VALIDADE: 8 meses 

contados da data de fabricação do produto. 

RENATA 7,45 2.235,00 

23 350 

FRASC

OS 

CATCHUP TRADICIONAL: composto a base de polpa 

e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias 

permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos, 

de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação, acondicionado em 

embalagem de aproximadamente 400g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número do lote, 

data de validade, quantidade de produto e atender as 

especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo 

de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 

VAL 2,80 980,00 

26 1200 

UNID

ADES 

CREME DE LEITE: Creme de leite, sabor suave, 

consistência firme, embalagem não amassada, contendo 

200g de peso líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no Ministério 

da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima a contar da 

data de entrega: 6 meses. 

PIRACANJU

BA 
2,30 2.760,00 

28 140 

UNID

ADES 

EXTRATO DE TOMATE: Embalagem: lata de 4  

( q u a t r o )  q u i l o s  cada. O produto que não tiver 

um bom rendimento será desclassificado. Embalagem: 

deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 

marca do produto, prazo de validade e nº do lote. 

Validade do produto de acordo com as orientações do 

fabricante; e que não seja inferior a 60 dias da data de 

entrega. Reposição do Produto: A empresa licitante ou 

ELEFANTE 41,72 5.840,80 
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fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor   o   

produto, quando:   Houver, na   entrega, embalagens 

danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o 

produto à contaminação e/ou deterioração; 

O produto não atender as legislações sanitárias em 

vigor, bem como outros referentes ao  p r o d u t o  em  

q ues tão ; O  prod uto  ap resen ta r  qualquer alteração, 

antes do vencimento (validade). O produto não atender 

às especificações deste edital. 

Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Não 

contém glúten.  

Informação Nutricional: porção de 30 g 

Quantidade por porção:  

Valor energético: mínimo de 20 kcal 

Carboidratos: mínimo de 4,2 g  

Proteínas: mínimo de 0,9 g  

Gorduras Totais: máximo de 0 g  

Gorduras Saturadas: máximo de 0 g  

Gorduras Trans: máximo de 0 g  

Fibra alimentar: mínimo 0,9 g  

Sódio: máximo de 130 mg 

Vitamina A: mínimo de 40 µ g 

Vitamina E: mínimo 1 mg 

29 850 

UNID

ADES 

EXTRATO DE TOMATE: Embalagem: lata de 340 

gr cada. O produto que não tiver um bom rendimento 

será desclassificado. Embalagem: deverá constar o nome e 

o endereço do fabricante, nome e marca do produto, prazo 

de validade e nº do lote. Validade do produto de acordo 

com as orientações do fabricante; e que não seja inferior a 

60 dias da data de entrega. Reposição do Produto: A 

empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a 

substituir ou repor   o   produto, quando:   Houver, na   

entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou 

inadequadas, que exponham o produto à contaminação 

e/ou deterioração; 

O produto não atender as legislações sanitárias em 

vigor, bem como outros referentes ao  p r o d u t o  em  

q ues tão ; O  prod uto  ap resen t a r  qualquer alteração, 

antes do vencimento (validade). O produto não atender 

às especificações deste edital. 

Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Não 

contém glúten.  

Informação Nutricional: porção de 30 g 

Quantidade por porção: valor energético: mínimo 

de 20 kcal 

Carboidratos: mínimo de 4,2 g 

Proteínas: mínimo de 0,9 g 

ELEFANTE 4,13 3.510,50 
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Gorduras Totais: máximo de 0 g 

Gorduras Saturadas: máximo de 0 g 

Gorduras Trans: máximo de 0 g 

Fibra alimentar: mínimo 0,9 g 

Sódio: máximo de 130 mg 

Vitamina A: mínimo de 40 µ g 

Vitamina E: mínimo 1 mg 

31 150kg FARINHA BIJÚ DE MILHO AMARELA: o 

produto deverá estar livre de impurezas e materiais 

estranhos.  Embalagem: pacotes d e  p o l i e t i l e n o  

d e  n o  mínimo 500g. Embalagem: deverá constar o 

nome e o endereço do fabricante, nome e marca do 

produto, prazo de validade e nº. do lote. 

Validade do produto de acordo com as orientações do 

fabricante; e que não seja inferior a 60 dias da data de 

entrega. Reposição do Produto: A empresa licitante ou 

fabricante deverá se comprometer a 

substituir   ou   repor   o   produto, quando:   Houver   na   

entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou 

inadequadas, que exponham 

o produto à contaminação e/ou deterioração; O produto 

não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como 

outros referentes ao produto em questão; O produto 

apresentar qualquer alteração, antes 

do vencimento (validade). O produto não atender às 

especificações deste edital Informação Nutricional: porção 

de 50 g 

Quantidade por porção: 

Valor energético: 

mínimo de 188 kcal. 

Carboidratos: mínimo 

41 g. 

Gorduras totais: máximo 1,0 g. 

Gorduras saturadas: 0 

Gorduras trans: 0 

Fibra alimentar: mínimo 2,7 g. Sódio: máximo 23 mg. 

AGROBAL 3,35 502,50 

32 500kg FARINHA DE TRIGO, TIPO 1: Enriquecida com 

ferro e ácido fólico. Embalagem: pacotes de contendo 

01 kg. O produto deverá estar de acordo com a NTA-35 

do Decreto Estadual nº. 12486 de 20 de outubro de 1978 

e a legislação em vigor quanto às normas de higiene e 

rotulagem de alimentos.  Embalagem:  deverá constar o 

nome e o endereço do fabricante, nome e marca do 

produto, prazo de validade e nº. do lote. Validade do 

produto de acordo com as orientações do fabricante; e que 

não seja inferior a 60 dias da data de entrega. Reposição 

do Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se 

SOL 3,35 1.675,00 
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comprometer a substituir ou repor o produto, quando: 

Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas 

ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação 

e/ou deterioração;  O  produto  não  atender  as  

legislações  sanitárias  em vigor, bem como outras 

referentes ao produto em questão; O produto apresentar 

qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O 

produto não atender às especificações deste edital. 

Ingredientes básicos: Farinha de trigo, ferro e ácido 

fólico (vitamina B9). 

Informação Nutricional: porção de 50 g 

Quantidade por porção: 

Valor energético: mínimo 180 kcal. 

Carboidratos: mínimo 38 g.  

Proteínas: mínimo 5,0 g. 

Gorduras totais: máximo 0,7 g.  

Gorduras saturadas: 0. 

Gorduras trans: 0. 

Fibra alimentar: mínimo 1,0 g. Sódio: 0. 

Ferro: mínimo 2,1 mg. 

Ácido fólico: mínimo 75 µ g. 

34 2400kg FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, GRUPO I FEIJÃO 

COMUM, CLASSE CORES: O produto deverá ser de 

qualidade. Ter umidade máxima de 14% e os grãos 

amassados, danificados, imaturos, quebrados e partidos 

não deverão ultrapassar 2,5% do peso dos pacotes. Não 

serão aceitos grãos ardidos, mofados, carunchados e 

impuros.   Grãos   nobres   e   selecionados.   Embalagem: 

pacotes plásticos, contendo 01 kg. Deverá constar o 

nome e o endereço do fabricante, nome e marca do 

produto, data de fabricação, prazo de validade e nº. do 

lote, nº da análise e o selo de controle de resíduos de 

agrotóxicos. Validade mínima de 3 meses a partir da 

data de fabricação que não poderá ser superior a 20 dias 

da data de entrega. Reposição do Produto: A empresa 

licitante ou fabricante deverá se comprometer a 

substituir ou repor o produto, quando: Houver na entrega,  

embalagens  danificadas,  defeituosas  ou inadequadas,  

que exponham o produto à contaminação e/ou 

deterioração; O produto não  atender  as legislações 

sanitárias  em vigor,  bem como  outras referentes ao 

produto em questão; O produto apresentar qualquer 

alteração, antes do vencimento (validade). O produto 

não atender às especificações deste edital. 

Informação Nutricional: porção de 60 g 

Quantidade por porção: 

Valor energético: mínimo de 184 kcal. 

Carboidratos: mínimo 32 g. 

BROTO 

LEGAL 
11,70 28.080,00 
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Proteínas: mínimo 14 g. 

Gorduras totais: máximo 0 g. 

Gorduras saturadas: máximo 0 g.  

Gorduras trans: Máximo 0 g.  

Fibra alimentar: mínimo 16 g Sódio: < 5,0 mg. 

35 150kg FEIJÃO PRETO: tipo 01, novo, constituído de grãos 

inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras espécies, 

acondicionado em pacote de 01 kg e embalagem 

secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, 

com registro do ministério da agricultura. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

NENE 7,08 1.062,00 

37 40kg FERMENTO QUIMICO EM PÓ: produto formado de 

substâncias químicas que por influência do calor e/ou 

umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir 

massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, 

aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no 

ingrediente amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 

monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 

TRISANTI 15,50 620,00 

38 150kg FUBÁ MIMOSO DE MILHO: produto obtido pela 

moagem do grão de milho, de germinado ou não, deverão 

ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, 

com acidez máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p 

de proteína. Com o rendimento mínimo após o cozimento 

de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. – emb. 500g. 

ZANIN 1,96 294,00 

39 50kg GRÃO DE BICO: de 1ª qualidade, nova, constituído de 

grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, 

isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 

espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e embalagem 

secundária plástica resistente com peso líquido de 10kg, 

com registro do ministério da agricultura. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

SIAMAR 14,30 715,00 

40 850 

unidade

s 

LEITE CONDENSADO: embalagem de 395GRS 

aproximadamente, composto de leite integral, consistência 

cremosa e textura homogênea. Validade mínima de 10 

meses a contar da entrega. 

PIRACANJU

BA 
3,92 3.332,00 

41 350 

unidade

s 

LEITE DE COCO: natural, embalagem 200 ml 

aproximadamente, concentrado.  Validade mínima de 14 

meses a contar a data de entrega. Acondicionado em frasco 

de vidro ou plástico de 200 ml. 

MENINA 2,38 833,00 

43 20000 

litros 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPACK: 

caixas de 1000ml. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informação nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto e o número de registro no 

Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de 

POLLY 3,90 78.000,00 



       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI             
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
 
 

 
      

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - CEP 12.930 – 000 -  Fone (011) 4015 6212 4015 6214 
 TUIUTI - SP 

E-mail:  licitacao@tuiuti.sp.gov.br 
 

inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas 

da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da 

agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem 

animal. Validade mínima de 120 dias a partir da data de 

entrega. 

45 50kg LENTILHA: de 1ª qualidade, nova, constituído de grãos 

inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras espécies, 

acondicionado em pacote de 01 kg e embalagem 

secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, 

com registro do ministério da agricultura. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

SIAMAR 14,30 715,00 

46 450kg MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO 

ESPAGUETE  

Embalagem: pacotes de polipropileno e polietileno com 

500 g. O produto deverá estar de acordo com a NTA-49 

do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 1978 

e a legislação em vigor quanto às normas de higiene e 

rotulagem de alimentos. Embalagem: deverá constar o 

nome e o  endereço do fabricante, nome e marca 

do produto, prazo de validade e nº do lote. Validade 

mínima de 12 meses a partir da data de fabricação que 

não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.  

Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante 

deverá se comprometer a substituir ou repor   o   

produto, quando:   Houver, na   entrega,  embalagens 

danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o 

produto à contaminação   e/ou   deterioração;   O   

produto   não   atender   as legislações  sanitárias  em  

vigor,  bem  como  outras  referentes  ao produto em 

questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes 

do vencimento (validade). O produto não atender às 

especificações deste edital.  

Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais de 

urucum e cúrcuma. Informação Nutricional: porção de 80 

g 

Quantidade por porção: 

Valor energético: de 279 a 281 kcal. 

Carboidratos: mínimo de 59 g. 

Proteínas: mínimo 8,8 g. 

Gorduras totais: máximo de 0,8 g. 

Gorduras saturadas: máximo 0 g.  

Gorduras trans: máximo 0 g. 

Fibra alimentar: mínimo 1,6 g. 

Sódio: máximo 0 mg. 

ORSI 

BAMBINO 
3,64 1.638,00 
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47 120 

pacotes 
MACARRÃO FORMATO ALFABETO; EMB. 

500GRS APROX. ENRIQUECIDO COM FERRO 

ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS, VITAMINADO. 

EMBALADO EM PACOTE COM 500GRS APROX. 

PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE 

FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. 

RENATA 2,05 246,00 

48 600kg MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO 

PARAFUSO  

Embalagem: pacotes de polipropileno e polietileno com 

500 g. O produto deverá estar de acordo com a NTA-49 

do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 1978 

e a legislação em vigor quanto às 

normas de higiene e rotulagem de alimentos. Embalagem: 

deverá constar o nome e o  endereço do fabricante, 

nome e marca  do produto, prazo de validade e nº do 

lote. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 

fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data 

de entrega.  Reposição do  Produto: A empresa licitante 

ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor   

o   produto, quando:   Houver,   na   entrega,   

embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que 

exponham o produto à contaminação   e/ou   deterioração; 

O   produto   não   atender   as legislações san i t á r i a s  

em v igor , b em como o u t r a s  r e f e r en t e s  ao 

produto em questão; O produto apresentar qualquer 

alteração, antes do vencimento (validade). O produto 

não atender às especificações deste edital. 

Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais de 

urucum e cúrcuma. 

Informação nutricional: porção de 80 g 

Quantidade por porção: 

Valor energético: de 279 a 281 kcal. 

Carboidratos: mínimo de 59 g. 

Proteínas: mínimo 8,8 g. 

Gorduras totais: máximo de 0,8 g. 

Gorduras saturadas: máximo 0 g. 

Gorduras trans: máximo 0 g. 

Fibra alimentar: mínimo 1,6 g.  

Sódio: máximo 0 mg. 

ORSI 

BAMBINO 
3,64 2.184,00 

49 250 

potes 
MAIONESE: tradicional, composto a base de ovos 

pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, 

de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número do lote, 

SUAVIT 3,20 800,00 
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data de validade, quantidade de produto e atender as 

especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. 

Embalagens, frascos com 500 gr. Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

53 200 

unidade

s 

MOSTARDA: composto a base de mostarda, sal, açúcar 

e outras substâncias permitidas, admitindo no mínimo 

35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, 

cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus 

ingredientes de preparo em perfeito estado de 

conservação. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade 

de produto e atender as especificações técnicas da 

ANVISA e INMETRO. Embalagens atóxicas de 200g. 

Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

VAL 2,00 400,00 

54 1200 

litros 
OLEO DE GIRASSOL: Embalagem 900 ml, Óleo 

Comestível; Girassol; Composto de Óleo de Girassol e 

Antioxidante; Isento de Oxidação, Sujidades e Materiais 

Estranhos; Embalado Em Embalagem Primaria 

Apropriada, Hermeticamente Fechada e Atóxica; e Suas 

Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução 

Rdc 270/05, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Alterações 

Posteriores. 

VITALIV 7,14 8.568,00 

58 1500 

unidade

s 

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: Sabor 

tradicional, torra clássica 3,  com Selo Abic e sistema de 

gestão da qualidade ISO 9001. Não contém glúten. 

Acondicionado em embalagens tipo à vácuo de 500gr. 

MELITTA 10,36 15.540,00 

60 500kg SAL REFINADO  EXTRA  IODADO:  Embalagem:  

pacotes  de 

polietileno de 01 kg. O produto deverá estar de acordo 

com a NTA- 

71 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 

1978 e a legislação em vigor quanto às normas de 

higiene e rotulagem de 

alimentos.  Embalagem:  deverá constar  o  nome  e  o  

endereço  do 

fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e 

nº do lote. Validade do produto de acordo com as 

orientações do fabricante; e que não seja inferior a 60 

dias da data de entrega. Reposição do Produto: A 

empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a 

substituir   ou   repor   o   produto,   quando:   Houver   na   

entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou 

inadequadas, que exponham o produto à contaminação 

e/ou deterioração; O produto não atender as legislações 

sanitárias em vigor, bem como outras referentes ao 

produto em questão; O produto apresentar qualquer 

GARÇA 0,80 400,00 
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alteração, antes do vencimento (validade). O produto não 

atender às especificações deste edital. 

Informação Nutricional: porção de 1g 

Quanti

dade 

por 

porção: 

Sódio: 

390 

mg 

Iodo:2

5 mcg 

61 60kg TRIGO PARA QUIBE: Embalagem saco polietileno 

atóxico, temossoldado, resistente, contendo peso líquido 

de 500g aproximadamente, identificação do produto, 

inclusive a classificação e a marca, endereço do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. De 

acordo com as NTA 02 e 03.  Validade mínima de 6 

meses. 

SIAMAR 5,46 327,60  

62 250 

unidade

s 

VINAGRE: matéria-prima vinho tinto de maçã, tipo 

neutro, acidez 4 per, aspecto físico líquido, aspecto visual 

límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do produto e 

atender as especificações técnicas dos órgãos de 

vigilância sanitária em legislação vigente. Caixa com 12 

unidades de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a partir data de entrega do produto. 

NEVAL 2,60 650,00 

 

Valor Total da Ata R$ 224.968,60 (duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta centavos). 

 

- Ao Licitante J. OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, sob 

CNPJ nº 13.433.718/0001-13, os itens, conforme segue:  

 

IT QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA R$ Unit. R$ Total 

10 60 

CAIXAS 

AVEIA, FARELO: A embalagem interna deverá ser em 

pacotes plásticos transparentes, limpos e resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo, contendo aproximadamente 200g, 

acondicionadas em caixas de papelão lacradas não 

amassadas e resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e atender as especificações técnicas. 

O produto deverá apresentar validade mínima de seis 

meses a partir da data de entrega na unidade. 

QUAKER 11,69 701,40 

18 150 KG BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. Ingredientes: CASAREDO 9,39 1.408,50 
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farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 

(vitamina b9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato 

de amônio, fosfato tricalcio e fosfato monocalcio, 

estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido lático e 

aromatizante. Conter glúten e traços de leite. Valor 

nutricional na porção de 30g: valor energético 120kcal, 

carboidratos 21g, proteínas 2,0g, gorduras totais 3,0g, 

sódio 193mg. O biscoito deverá estar em perfeito estado de 

conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de caracteres organolépticos anormais. Não 

podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso. 

Embalagem primaria de 400g de polietileno, impermeáveis 

e lacrados, com 3 pacote individuais. Deve conter dupla 

embalagem. Embalagem secundária em caixas de papelão. 

Validade de 12 meses a partir da data de entrega do 

produto. Deve constar na embalagem a data de validade e 

fabricação do produto. 

19 150 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA. Composição básica: 

farinha de trigo com ferro e acido fólico, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias 

permitidas. Informação Nutricional: porção de 30g: valor 

energético 119kcal, carboidrato 21g, proteína 2,0g, 

gorduras totais 3,0g, sódio 121mg. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com 400g 3 pacotes individuais com dupla proteção e 

embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. 

Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar 

em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 

biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de 

caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar 

umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo 

aceito – até 10% de biscoitos quebrados). A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data 

de validade, quantidade do produto. Material de Consumo 

06 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

CASAREDO 11,10 1.665,00 

22 100 kg CACAU EM PÓ: Chocolate Em Pó C/ Mínimo de 32% 

de Cacau ; Composta de Açúcar e Cacau Em Pó ; Isenta de 

Sujidades e Outros Materiais Estranhos ; Embalagem 

Primária Plástica Aluminizada, Hermeticamente Fechada e 

Atóxica ; Embalagem Secundaria Caixa de Papelão 

Reforçado ; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo 

Com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 

264/05, RDC 14/14 e Alterações Posteriores. 

DONA JURA 35,90 3.590,00 

24 400 

PACOT

ES 

COCO RALADO FLOCOS: coco ralado seco, sem 

açúcar. Deverá ser elaborado com endosperma procedente 

de frutos sãos e maduros não poderá apresentar cheiro 

alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e 

APTI 5,99 2.396,00 
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de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor 

mínimo de lipídio de 3g em 100g. 

30 50kg FARINHA DE MANDIOCA FINA: Torrada tipo biju, 

embalagem 500g seca, ligeiramente torrada e escura, 

isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem plástica 

e atóxica. 

PQ 4,50 225,00 

33 100kg FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: Embalagem de 

1kg. Obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo, 

mantém a estrutura do farelo, onde estão as fibras 

alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais 

minerais do grão. Possui vantagens nutricionais em relação 

à farinha de trigo branca, pois conta com a presença de 

nutrientes essenciais como vitaminas do complexo B, 

vitamina E, ferro e fibras que são perdidos durante o 

processamento da farinha de trigo comum. Possui 

coloração marrom clara, com aspecto e odor característico. 

Embalagem de plástico resistente, transparente, que seja 

possível visualizar o produto, íntegra, sem furos ou 

características distintas, contendo 1kg do produto. 

RENATA 8,50 850,00 

50 30 latas MANTEIGA EXTRA, COM SAL, ZERO LACTOSE. 

Lata 200grs.   

PIRACANJ

UBA 
14,50 435,00 

52 750 

POTES 
MIX MANTEIGA E MARGARINA.  Potes de 500grs. 

Mix de Manteiga e margarina (óleos vegetais 

hidrogenados, água, sal, leite em pó desnatado 

reconstituído, vitamina A e beta caroteno, estabilizante 

mono e diglicerídeos e lecitina de soja, conservador 

sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, acidulante 

ácido lático e ácido cítrico, antioxidante EDTA cálcico 

dissódico, corante urucum e cúrcuma). Não deve possuir 

gordura trans. 

VIGOR 14,55 10.912,50 

55 30 

PACOT

ES 

PÃO DE FORMA INTEGRAL: Pão de forma integral, 

embalagem de 400gramas. Deve conter como primeiro 

ingrediente farinha de trigo integral, além de ingredientes 

como Açúcar Mascavo, Fermento Biológico, Azeite, Sal, 

Farinha de Soja, Emulsificante Lecitina de Soja e 

Conservador Propionato de Cálcio.  Não deve possuir 

gordura trans e sem colesterol 

BAUDUCO 9,90 297,00 

 

Valor Total da Ata R$ 22.480,40 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos). 

 
Publicação de resultado referente ao Registro de Preços 007/2020, assemelhando-se, para todos os efeitos, à Ata 

de Registro de Preços. 

 

 

 

Tuiuti, 04 de maio de 2.020. 


