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Licitação: PE10/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 3º quadrimestre de 2021, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

Fornecedor: 3145 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 07.383.088/0001-17 Valor total (R$): 40.410,03

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
25/08/2021 1 16154  -  Achocolatado  em  pó  instantâneo,  enriquecido  com  vitaminas,  produzido  com  matéria

prima  de  qualidade,  apresentando  características,  cor  e  aroma  naturais  do  produto,  livre  de
contaminação,  materiais  est

UN 110,00000 5,83000 641,30

Achocolatado  em pó  instantâneo,  enriquecido  com vitaminas,  produzido  com matéria  prima de  qualidade,  apresentando
características,  cor  e  aroma  naturais  do  produto,  livre  de  contaminação,  materiais  estranhos,  tendo  como  ingredientes:
açúcar,  cacau  em  pó,  maltodextrina,  minerais,  vitaminas,  emulsificante  lecitina  de  soja,  antioxidantes  e  aromatizante.
Contém  Glúten.   Acondicionada  em  embalagem  de  lata  metálica,  volume  de  400gr,  livre  de  rachaduras  e  amassados,
contendo rótulo com registro, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricação e validade.
Marca: Nescau

25/08/2021 2 97 - Açúcar cristal embalagem 5kg UN 60,00000 16,23000 973,80
Açúcar cristal acondicionado em embalagens de polietileno de 5 kg cada, com registro no ministério da agricultura e data
de fabricação recente.
Marca: DOCESÚCAR

25/08/2021 3 99 - Açúcar de Baunilha 500 grs UN 12,00000 6,78000 81,36
Açucar baunilha embalagem com 500gr.
Marca: incas

25/08/2021 4 104 - Açúcar Refinado 5 kg com data de fabricação recente UN 90,00000 17,45000 1.570,50
Açúcar  refinado  produzido  com  matéria-prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e  com  características  naturais  ao
produto acondicionado em embalagem de polietileno de 5 kg cada, com registro no Ministério da Agricultura e com data de
fabricação recente.
Marca: Sabor Doce

25/08/2021 5 18899 - Amendoim cru vermelho, acondicionado em pacote de plástico de no mínimo 400 gramas,
limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

UN 80,00000 4,58000 366,40

Amendoim  cru  vermelho,  acondicionado  em  pacote  de  plástico  de  no  mínimo  400  gramas,  limpo,  isento  de  sujidades,
parasitas e larvas. A embalagem deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e peso líquido.
Marca: Yoki

25/08/2021 6 13710  -  Amido  de  milho  produzido  à  base  de  milho,  com  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de
contaminação  e/ou  materiais  estranhos,  apresentando  características  naturais  do  produto.  Sem
glúten.  Acondicionadas  e

UN 51,00000 3,23000 164,73

Amido  de  milho  produzido  à  base  de  milho,  com  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e/ou  materiais
estranhos, apresentando características naturais do produto. Sem glúten. Acondicionadas em embalagem plástica, atóxica
e resistente, com volume de 0,5kg, contendo no rótulo registro, nome e endereço do fabricante, informação natrucional,
lote, data de fabricação e validade.
Marca: Daju

25/08/2021 8 18484  -  Arroz  integral  Características:  classe:  longo,  fino,  tipo  I  integral.  O  produto  no  deve
apresentar  mofo,  substancias  nocivas,  prepara-o  final  dietética  inadequada  (empapamento).
Embalagem:  deve  estar

UN 7,00000 5,73000 40,11

Arroz integral Características: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto no deve apresentar mofo, substancias nocivas,
prepara-o final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg,
em polietileno, transparente, atóxico. Fabricação: máxima de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses
Marca: SAFRA

25/08/2021 9 575 - Arroz, classe longo fino, tipo 1, subgrupo parbolizado 5kg UN 190,00000 17,99000 3.418,10
Arroz, classe longo fino, tipo 1, subgrupo parbolizado, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno original do
fabricante, resistente e transparente, com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e
fragmentos estranhos, deve ter procedência nacional e ser de safra corrente, produto isento de registro no ministério da
agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE),  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto,  data  de  validade  e  lote,  estampados  na  embalagem,  sem  glúten.
Marca: SAFRA

25/08/2021 10 14404 - Aveia em flocos grossos, 100% natural. Com identificação do produto. Embalagem de 200
g.

UN 27,00000 2,45000 66,15

Aveia  em flocos  grossos,  100% natural.  Com identificação  do  produto.  Rótulo  com ingredientes,  valor  nutricional,  peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 4 meses a contar a data de entrega. Embalagem de 200 g.
Marca: Apti

25/08/2021 11 668 - Azeite de oliva extra virgem UN 14,00000 20,88000 292,32
Azeite de oliva extra virgem, prensa a frio, fabricado a partir de matéria prima de qualidade, apresentando cor, aroma e
características  comuns  ao  produto,  em embalagem de  vidro,  conteúdo  de  500  ml,  contendo  no  rótulo  registro,  nome e
endereço  do  fabricante,  lote,  informação  nutricional,  data  de  fabricação  e  validade.
Marca: gallo

25/08/2021 13 933 - Bicarbonato de sódio, embalagem de 100 gramas. UN 7,00000 2,45000 17,15
Marca: incas

25/08/2021 16 17920 - Biscoito doce tipo "Maria", peso médio de 370 a 400 g. UN 69,00000 3,94000 271,86
Biscoito doce tipo "Maria"  produzido partir de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, de consistência firme
apresentando cor, aroma e características naturais ao produto, sendo fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade, fragmentos estranhos. Acondicionados em embalagem primária e
secundária, peso médio de 370 a 400 g. Na embalagem deverá conter rótulo com registro, nome e endereço do fabricante,
informação nutricional, lote, data de fabricação e validade, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Piccinini

25/08/2021 18 953 - Biscoito salgado tipo "água e sal"  emb. c/ 370 a 400g UN 104,00000 3,93000 408,72
Biscoito  salgado  tipo  "água  e  sal",  consistência  crocante,  sem  corantes  artificiais,  feito  a  partir  de  farinha  de  trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, sem lactose. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade, fragmentos estranhos apresentando características naturais ao
produto. Acondicionados em embalagem primária e secundária, peso médio de 370 a 400 g. Na embalagem deverá conter
rótulo com registro, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricação e validade, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Diana

25/08/2021 19 1455 - Café solúvel instantâneo 200g UN 90,00000 12,94000 1.164,60
Café  solúvel  instantâneo,  apresentando  cor,  aroma  e  características  naturais  ao  produto,  isento  de  impurezas  e/ou
substancias estranhas ao produto, livre de contaminação, sem glúten. Acondicionado em embalagem de vidro, com volume
de 200gr, com rotulo contendo registro, nome e endereço do fabricante, lote, data de fabricação e validade.
Marca: TRES CORAÇOES

25/08/2021 20 14405 - Canela em pó apresentando pó fino e homogêneo; pacote de 25g. UN 36,00000 2,88000 103,68
Canela em pó apresentando pó fino e homogêneo; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios,  livre de sujidades e
materiais  estranhos  a  sua  espécie,  acondicionada  em  saco  plástico  transparente  e  atóxico  –  pacote  de  25g;  demais
condições  de  acordo  com  as  normas  de  saúde/sanitárias  vigentes  (ANVISA,  SIF  e  outras).
Marca: incas

25/08/2021 21 14406  -  Canela  em  rama,  não  contém glúten,  produto  natural,  embalagem:  saco  de  polietileno
atóxico,  transparente  e  resistente.  10  gr.

UN 46,00000 2,39000 109,94

Canela em rama, não contém glúten, produto natural, embalagem: saco de polietileno atóxico, transparente e resistente.
10 gr.
Marca: incas

25/08/2021 22 18486 - Chocolate em pó 100% de cacau. Ingredientes: cacau em pó. Não contém glúten. Com
valor  nutricional  para  a  porção  de  20g  de  aproximadamente:  3,4g  de  Carboidratos;  5g  de
Proteínas;  2,4g  de  Gorduras  Tota

UN 87,00000 14,50000 1.261,50

Chocolate em pó 100% de cacau. Ingredientes: cacau em pó. Não contém glúten. Com valor nutricional para a porção de
20g de aproximadamente: 3,4g de Carboidratos; 5g de Proteínas; 2,4g de Gorduras Totais; 1,4g de Gorduras Saturadas;
0g de Gordura Trans; 6,8g de Fibra Alimentar e 0mg de Sódio. Embalagem primária de 200g, deve conter externamente



Licitações Adjudicadas

Município de Peritiba

Usuário: Regina Inês Brand
Chave de Autenticação Digital

1448-2754-705
Página

2 / 5http://www.peritiba.sc.gov.br
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

prefeitura@peritiba.sc.gov.br

os  dados  de  identificação  e  procedência,  informações  nutricionais,  número  do  lote,  quantidade  do  produto  e  prazo  de
validade  mínima  de  06  meses  a  contar  da  data  da  entrega.
Marca: Apti

25/08/2021 23 18485 - Chocolate em pó 70% de cacau. Ingredientes: cacau em pó. açúcar e aromatizante Não
contém  glúten.  Com  valor  nutricional  para  a  porção  de  20g  de  aproximadamente:  8,1g  de
Carboidratos;  6,1g  de  Açúcares;

UN 85,00000 17,72000 1.506,20

Chocolate  em  pó  70%  de  cacau.  Ingredientes:  cacau  em  pó.  açúcar  e  aromatizante  Não  contém  glúten.  Com  valor
nutricional para a porção de 20g de aproximadamente: 8,1g de Carboidratos; 6,1g de Açúcares; 3,2g de Proteínas; 1,8g de
Gorduras Totais; 0,9g de Gorduras Saturadas; 0g de Gordura Trans; 4,9g de Fibra Alimentar e 0mg de Sódio. Embalagem
primária de 200g, deve conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e prazo de validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega.
Marca: Apti

25/08/2021 24 18202  -  Chocolate  em  pó  com  no  mínimo  50%  de  cacau,  composição:  cacau  em  pó,  açúcar,
vitaminas  e  minerais.

UN 165,00000 7,75000 1.278,75

Chocolate  em pó  com no  mínimo 50% de  cacau,  composição:  cacau  em pó,  açúcar,  vitaminas  e  minerais.  Não  contém
glúten.  Emabalagem  primária  de  polietileno  atóxico  de  1Kg,  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação  e
procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e prazo de validade mínima de 06 meses a
contar da data da entrega.
Marca: Apti

25/08/2021 25 17921  -  Coco  ralado  desidratado,  médio,  sem adição  de  açúcar,  embalagem primária  em papel
aluminizado,  em  pacote  de  0,100  Kg,  validade  mínima  de  11  meses  a  partir  da  entrega  do
produto.

UN 30,00000 3,47000 104,10

Marca: Apti
25/08/2021 26 15321 -  Colorau  em pó -  condimento,  industrial  colorau  em pó para  uso  em culinária  em geral,

pacote  100  gramas.
UN 26,00000 1,74000 45,24

Marca: incas
25/08/2021 27 17922  -  Creme  de  Leite  tradicional,  contendo  no  mínimo  200g,  em  lata  ou  caixa  UHT,  com

identificação  do  produto,  marca  do  fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de  validade.
UN 13,00000 1,90000 24,70

Marca: Terra Viva
25/08/2021 30 3627 - Ervas para preparo de chá 10g sabores diversos. UN 435,00000 1,90000 826,50

Ervas para preparo de chá, sabores: camomila, cidreira, erva doce, funcho e endro, produzidos a partir de matéria prima
de  qualidade,  livre  de  contaminação  e  /ou  materiais  estranhos,  apresentando  características  naturais  do  produto.
Acondicionados em embalagem de papel, contendo 10 saches com volume de 1 gr cada, peso total de 10 gr, contendo no
rótulo: registro, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricação e validade.
Marca: Nobel

25/08/2021 31 14409  -  Ervilha  em  conserva,  de  1ª  qualidade,  produto  preparado  com  ervilhas  previamente
debulhadas,  acondicionadas  em  embalagem  sachê  com  volume  de  200  gr  de  peso  drenado.

UN 160,00000 1,85000 296,00

Ervilha em conserva, de 1ª qualidade, produto preparado com ervilhas previamente debulhadas, envazadas praticamente
cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriada, os recipientes utilizados devem ser
submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados a fim de evitar a sua alteração,
ingredientes:  ervilha,  água e sal,  não contendo glúten,  acondicionadas em embalagem sachê com volume de 200 gr de
peso drenado, original do fabricante, sem amassados, sem conservantes, com especificações do produto, informações do
fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  mínimo  de  12  meses,  produto  isento  de  registro  no  Ministério  da
Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: FUGINI

25/08/2021 33 3845 - Extrato de Tomate simples concentrado 850g UN 124,00000 8,25000 1.023,00
Extrato de Tomate simples concentrado deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e semente,
o produto deverá estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso, ingredientes: tomate, açúcar e sal,
não contendo glúten, em embalagem de alumínio conteúdo de 850g, original do fabricante, sem aditivos ou conservantes,
na embalagem devem constar as especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Elefante

25/08/2021 34 18487 -  Farinha  de  arroz.  Ingredientes:  farinha  de  arroz,  sem glúten.  Características:  cor,  odor,
sabor e textura característica. Embalagem primaria: saco plástico, hermeticamente selado, atóxico,
resistente,

UN 8,00000 5,25000 42,00

Farinha  de  arroz.  Ingredientes:  farinha  de  arroz,  sem  glúten.  Características:  cor,  odor,  sabor  e  textura  característica.
Embalagem  primaria:  saco  plástico,  hermeticamente  selado,  atóxico,  resistente,  rotulado  de  acordo  com  a  legislação
vigente,  pesando  até  01  Kg.  Na  data  da  entrega  o  produto  deve  dispor  de  no  mínimo  10  meses  de  validade
Marca: urbano

25/08/2021 37 17924 - Farinha de mandioca, torrada, fina, seca, tipo 1 UN 24,00000 4,75000 114,00
Farinha de mandioca, torrada, fina, seca, tipo 1, isenta de sujidades, embalagem contendo 1 Kg.
Marca: Pinduca

25/08/2021 38 3879 - Farinha de milho amarela obtido do grão de milho, 1kg UN 200,00000 3,45000 690,00
Farinha de milho amarela levemente mais espessa, produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não,
deverá ser fabricadas a partir  de matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, pedras, fungos ou parasitas,
não  poderá  estar  úmido  ou  rançoso,  com  umidade  máxima  de  15%,  acondicionado  em  embalagem  plástica  de
polipropileno, original do fabricante, resistente, com 1Kg, com informações do fabricante, especificações do produto, prazo
de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Beatriz

25/08/2021 39 3882 - Farinha de Trigo 100% integral, embalagem de 1kg KG 12,00000 3,85000 46,20
Farinha de Trigo 100% integral,  rica  em fibras,  sem aditivos químicos,  contendo glúten.  Embalagem de 1 kg.  ,  produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: MARTELLI

25/08/2021 40 3884 - Farinha de Trigo especial 5kg UN 80,00000 16,50000 1.320,00
Farinha de Trigo especial, tipo 1, contendo glúten, produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são, isento de
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, deve ter aspecto
de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, com uma extração máxima de 20% e com teor
máximo  de  cinzas  de  0,68%,  com  no  mínimo  6%  de  glúten  seco,  com  valor  nutricional  para  porção  de  100g  de
aproximadamente:  56,7g de carboidrato,  14,5g de proteína e 2,8g de lipídio  acondicionada em embalagem de papel  de
5Kg,  original  do  fabricante,  com  especificações  do  produto,  informações  do  fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade  de  no  mínimo  4  meses,  enriquecida  com  ferro  e  ácido  fólico,  produto  isento  de  registro  no  Ministério  da
Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: Beatriz

25/08/2021 42 3900 - Feijão carioca 1kg KG 220,00000 7,75000 1.705,00
Feijão  carioca,  de  1ª  qualidade,  tipo  1,  grãos  íntegros  e  inteiros,  ausentes  de  grãos  mofados  ou  carunchos,  na  cor   e
características  naturais.  Os  grãos  devem  ser  maduros,  limpos  e  secos,  acondicionados  em  embalagem  plástica,
transparente  e  resistente  com volume  de  1  kg,  com rótulo  contendo  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,  data  de
fabricação  e  validade.
Marca: urbano

25/08/2021 43 3902 - Feijão preto 1kg KG 364,00000 6,80000 2.475,20
Feijão  preto,  tipo  1,  de  primeira  qualidade,  constituído  de  no  mínimo  90  a  98%  de  grãos  inteiros  e  íntegros,  sem  a
presença  de  grãos  mofados  e/ou  cartuchos,  na  cor  característica  e  variedade  correspondente  de  tamanho  e  formato
naturais, maduros, limpos e secos, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, transparente, resistente, de 1
kg, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínima  de  6  meses  e  lote,  produto  isento  de  registro  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou
Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: urbano

25/08/2021 44 3914 - Fermento Biológico Seco, embalagem de 125 gramas. UN 6,00000 7,90000 47,40
Fermento  Biológico  Seco,  embalagem de  125  gramas;  produto  obtido  de  leveduras  por  processo  tecnológico  adequado;
granulado e seco (que não necessite de refrigeração); não deve possuir cheiro de mofo e sabor amargo; não deve conter
nenhum tipo de conservante artificial.
Marca: PAKMAYA

25/08/2021 45 3918 - Fermento Químico em pó 250 g UN 60,00000 4,85000 291,00
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Fermento  Químico  em  pó,  produto  formado  de  substâncias  químicas  que  por  influência  do  calor  e/ou  umidade  produz
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentado-lhes o volume
e a porosidade,  contendo como ingrediente:amido de milho ou fécula de mandioca,  bicarbonato de sódio,  carbonato de
cálcio e fosfato monocálcico, não contendo glúten, com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 41,6g
de  carboidrato,  0g  de  proteína  e  0g  de  lipídio,  acondicionado  em  embalagem  de  250g,  original  do  fabricante,  com
especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Apti

25/08/2021 46 17928  -  Folha  de  louro  -  embalagem  contendo  no  mínimo  8g,  com  identificação  do  produto  e
prazo  de  validade.

UN 15,00000 1,85000 27,75

Marca: incas
25/08/2021 47 14415 - Gelatina em pó, sabores morango, abacaxi,  limão, laranja e uva, caixas com volume de

35g.
UN 30,00000 1,10000 33,00

Gelatina  em  pó,  sabores  morango,  abacaxi,  limão,  laranja  e  uva,  produzida  á  base  de  matéria-prima  de  qualidade,
apresentando  cor,  aroma  e  características  naturais  do  produto,  livre  de  contaminação  e/ou  materiais  estranhos,  sem
glúten.  Acondicionadas  em  caixas  com  volume  de  35g,  contendo  no  rótulo,  registro,  informação  nutricional,  nome  e
endereço  do  fabricante,  lote,  data  de  fabricação  e  validade.
Marca: Apti

25/08/2021 48 4491 - Gordura Animal (Banha). Embalagem contendo 1 kg. UN 26,00000 12,80000 332,80
Marca: PAMPLONA

25/08/2021 49 15330 - Grão de bico - grão de bico. Embalagem de 500g. UN 8,00000 7,85000 62,80
Grão  de  bico  -  grão  de  bico,  constituído  de  grãos  maduros,  secos,  tamanho  e  coloração  uniformes  (cor  creme),  sem
manchas,  teor  máximo  de  impureza  de  2%,  isento  de  materiais  terrosos,  sujidades  e  mistura  de  outras  variedades  e
espécies.  Embalagem  plástica  de  500g.  validade  mínima  06  meses.
Marca: Boniella

25/08/2021 53 5157 - Leite de soja 1 litro UN 40,00000 5,40000 216,00
Leite de soja, com sabor original, acondicionada em embalagem tetrapak com volume de 1 lt, original do fabricante. Rótulo
contendo registro, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade.
Marca: PURITY

25/08/2021 54 5160 - Leite em pó integral instantâneo embalagem 400g UN 123,00000 12,65000 1.555,95
Leite  em pó integral  instantâneo,  obtido  por  desidratação do leite  de  vaca integral,  e  apto  para  a  alimentação humana,
mediante processos tecnológicos adequados, acondicionado em embalagem aluminizada ou plástica de polietileno leitoso,
de  400g,  original  do  fabricante,  com  especificações  do  produto,  informações  do  fabricante,  prazo  de  validade  e  lote,
registro  no  ministério  da  agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE)
Marca: Aurora

25/08/2021 55 5161 - Leite sem lactose, com sabor original, 1lt. UN 64,00000 4,25000 272,00
Leite sem lactose, com sabor original, acondicionado em embalagem tetrapak com volume de 1 lt, original do fabricante.
Rótulo contendo registro, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade.
Marca: Tirol

25/08/2021 56 5162 - Leite UHT Integral 1 litros UN 1.020,00000 3,45000 3.519,00
Leite  UHT  Integral,  ingredientes:  leite  integral,  estabilizante  tripolifosfato  de  sódio,  difosfato  de  sódio  e  ortofosfato  de
sódio,  não  contendo  glúten,  com  valor  nutricional  para  porção  de  200ml:  9g  de  carboidrato,  6g  de  proteína  e  6g  de
gorduras totais, esterilizado, embalagem tetra pak de 1L, original do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1 de
polietileno para proteger a embalagem da umidade externa, 1 de papel que dá resistência a embalagem, 1 de polietileno
para dar aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz e microorganismos, e por
fim 2 camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato do leite com os outros materiais internos da embalagem,
deve constar na embalagem a data de fabricação, o prazo de validade e o lote, com registro no Ministério da Agricultura -
Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Terra Viva

25/08/2021 57 5165 - Leite UHT Semidesnatado 1 litro UN 568,00000 3,44000 1.953,92
Leite UHT Semidesnatado, com teor de gordura de 1,5% a 1,8% produzido a partir de matéria prima de qualidade, livre de
contaminação,  apresentando  características,  cor  e  aroma  naturais  ao  produto.  Embalagem  tetra  pak  de  1L,  original  do
fabricante, com rótulo contendo especificações do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade  e  lote,  com  registro  no  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção
Estadual  (SIE).
Marca: Terra Viva

25/08/2021 58 14416 - Lentilha, tipo 1, classe graúda, nova, de 1ª qualidade, embalagem de 400g UN 60,00000 5,15000 309,00
Lentilha, tipo 1, classe graúda, nova, de 1ª qualidade, sem grãos mofados e/ou cartuchos, não contendo glúten, com valor
nutricional  para  porção  de  100g  de  aproximadamente:  60,7g  de  carboidrato,  23,7g  de  proteína  e  1,3g  de  lipídio,
acondicionada  em  embalagem  plástica  de  polipropileno,  resistente  e  transparente  de  400g,  original  do  fabricante,  com
especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Boniella

25/08/2021 59 16576  -  Liga  Neutra.  Estabilizante  para  gelados.  Possui  origem  vegetal  e  em  sua  composição
gomas,  açúcares  e  amidos.  Embalagens  de  100  gramas.

UN 8,00000 6,08000 48,64

Liga  Neutra.  Estabilizante  para  gelados.  Possui  origem  vegetal  e  em  sua  composição  gomas,  açúcares  e  amidos.
Embalagens  de  100  gramas.
Marca: SELECTA

25/08/2021 61 15338 - Macarrão seco feito a base de ovos, em formato de letras, embalagem de 500g. UN 20,00000 3,90000 78,00
Macarrão seco feito a base de ovos, em formato de letras, com ovos, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente
e  transparente  de  500g,  original  do  fabricante,  com  especificações  do  produto,  informações  do  fabricante,  prazo  de
validade e lote, produto isento de registro no ministério da agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Selmi

25/08/2021 62 15340 - Macarrão seco feito a base de ovos, em formato penne ou rigatone, embalagem de 500g. UN 75,00000 3,45000 258,75
Macarrão seco feito a base de ovos, em formato penne ou rigatone tendo como ingredientes farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vit. B9), ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma, contém glúten, deverá ser fabricado a partir
de  matérias  primas  de  qualidade  apresentando  características  naturais  ao  produto,  livre  de  contaminação  e  materiais
estranhos.  Rendimento  mínimo  após  o  cozimento  de  2  vezes  a  mais  do  peso  anterior  a  cocção,  acondicionada  em
embalagem  plástica  polipropileno,  resistente  e  transparente  de  500g,  original  do  fabricante,  com  especificações  do
produto,  informações  do  fabricante,  prazo  de  validade  e  lote,  produto  isento  de  registro  no  Ministério  da  Agricultura  -
Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: Diana

25/08/2021 63 15342 - Macarrão seco tipo cabelo de anjo, embalagem de 500g. UN 68,00000 4,35000 295,80
Macarrão  seco  tipo  cabelo  de  anjo,  massa  alimentícia  com  ovos,  deverá  ser  fabricado  a  partir  de  matérias  primas  sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente
e  transparente  de  500g,  original  do  fabricante,  com  especificações  do  produto,  informações  do  fabricante,  prazo  de
validade e lote, produto isento de registro no ministério da agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
Marca: NORDESTE

25/08/2021 64 16577 - Macarrão seco tipo ninhos, massa alimentícia com ovos, deverá ser fabricado a partir de
matérias  primas  sãs,  limpas,  isentas  de  matérias  terrosas,  parasitas  e  larvas,  acondicionada  em
embalagem plásti

UN 80,00000 4,55000 364,00

Macarrão  seco  tipo  ninhos,  massa  alimentícia  com  ovos,  deverá  ser  fabricado  a  partir  de  matérias  primas  sãs,  limpas,
isentas  de  matérias  terrosas,  parasitas  e  larvas,  acondicionada  em  embalagem  plástica  de  polipropileno,  resistente  e
transparente de 500g, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade
e lote, produto isento de registro no ministério da agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE).
Marca: Parati

25/08/2021 67 14417 - Milho verde, sache 200 gr UN 240,00000 1,95000 468,00

Milho  verde,  de  1ª  qualidade,  produto  preparado  com  milho  previamente  debulhado,  envazado  praticamente  cru,
reidratado  ou  pré-cozido,  imerso  ou  não  em  líquido  de  cobertura  apropriada,  os  recipientes  utilizados  devem  ser
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submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados a fim de evitar a sua alteração,
ingredientes: grão de milho verde in natura, água, açúcar e sal, não contendo glúten, acondicionadas embalagem sachê,
com volume de 200 gr de peso drenado,  original do fabricante, sem amassados, sem conservantes, com especificações do
produto,  informações  do  fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  mínimo  de  12  meses,  produto  isento  de
registro  no  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: FUGINI

25/08/2021 70 7001 - Óleo de Soja refinado 900ml UN 340,00000 7,90000 2.686,00
Óleo  de  Soja  refinado  tipo  1,  que  sofreu  processo  tecnológico  adequado  como  degomagem,  neutralização,  clarificação,
frigorificação  e  não  de  desodorização,  não  contendo  glúten,  acondicionado  em  embalagem  pet  de  900ml,  original  do
fabricante, com prazo de validade e lote, especificações do produto e informações do fabricante, produto isento de registro
no Ministério da Agricultura -Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: COAMO

25/08/2021 71 7091 - Orégano, produto natural, c/ 50gr. UN 30,00000 3,85000 115,50
Orégano,  produto  natural  desidratado  livre  de  fungos  ou  sujidades.  Quantidade  cotada  50gr,  podendo  ser  entrgue  em
embalagem  única  de  50g  ou  em  diverssas  embalagens  até  a  soma  de  50g.
Marca: incas

25/08/2021 75 7918 - Polvilho azedo produzido à base de fécula de mandioca, 0,5kg UN 150,00000 2,45000 367,50
Polvilho  azedo  produzido  à  base  de  fécula  de  mandioca,  seco  ao  sol,  tipo  1,  com matéria  prima  de  qualidade,  livre  de
contaminação,  limpa,  livre  de materiais  estranhos,  apresentando características  naturais  do produto.  Acondicionados em
embalagem plástica, resistente, atóxica, volume de 0,5 kg, sem glúten, com rótulo contendo: registro, nome e endereço
do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricação e validade.
Marca: Prata

25/08/2021 76 16557 - Polvilho Doce,  produzido à base de fécula de mandioca, com matéria prima de qualidade,
livre  de  contaminação,  limpa,  livre  de  materiais  estranhos,  apresentando  características  naturais
do  produto.  Ac

UN 80,00000 2,45000 196,00

Polvilho Doce,  produzido à base de fécula de mandioca, com matéria prima de qualidade, livre de contaminação, limpa,
livre  de  materiais  estranhos,  apresentando  características  naturais  do  produto.  Acondicionados  em  embalagem  plástica,
resistente,  atóxica,  volume  de  0,5  kg,  sem  glúten,  com  rótulo  contendo  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,
informação  nutricional,  lote,  data  de  fabricação  e  validade.
Marca: Prata

25/08/2021 77 14421 - Preparado líquido para refresco de frutas sabor LARANJA OU ABACAXI com 30% de polpa
de fruta, com diluição de 1l de suco para 7l de água, adoçado, sabores variados.

UN 190,00000 5,88000 1.117,20

Preparado líquido para refresco de frutas sabor LARANJA OU ABACAXI com 30% de polpa de fruta, com diluição de 1l de
suco para 7l de água, adoçado, sabores variados, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, original do fabricante,
com especificações  do  produto,  informações  do  fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  e  lote,  pasteurizado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Maguary

25/08/2021 78 8807 - Sagu tipo 1 500g UN 41,00000 2,88000 118,08
Sagu  tipo  1,  preparado  com  matéria  prima  sã,  limpa,  isenta  de   matéria  terrosa,  parasitas,  detrito  animal  ou  vegetal,
acondicionada  em  embalagem  plástica  de  polipropileno  resistente  e  transparente,  original  do  fabricante,  de  500  g,  na
embalagem deverá constar informações do fabricante, especificações do produto, prazo de validade e lote, produto  isento
de registro no ministério da agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE)
Marca: Prata

25/08/2021 79 8818 - Sal refinado iodado 1kg UN 104,00000 1,35000 140,40
Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg por Kg de acordo com a Legislação Federal Específica,
não contendo glúten, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 1Kg, original do
fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: zizo

25/08/2021 82 12471 - Suco de Uva Integral, sem açúcar,corantes e aditivos. Litro 210,00000 10,95000 2.299,50
Suco de Uva Integral: Preparado com matéria prima sã e de qualidade, isenta de fungos e parasitas, classificada, feita a
separação do grão da baga sem contato humano, extraído através de sistema enzimático, sem incorporação de água no
suco(através do vapor), pasteurizado e embalado em embalagens de vidro de 500 ml e 1,5 litros. Registrado e fiscalizado
no  Ministério  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  M.A.P.A.  Suco  tendo  Uva  como  único  ingrediente,  sem  açúcar,
corantes  e  aditivos,  produto  não  alcoólico.
Marca: GARIBALDI

25/08/2021 83 10130 - Vinagre de Maçã, 750ml UN 100,00000 3,90000 390,00
Vinagre  de  Maçã,  ingredientes:  fermentado  acético  de  maçã  hidratada,  sem aditivos  essenciais,  sem conservantes,  não
contendo  glúten,  com acidez  mínima  de  4,2%,  acondicionado  em embalagem plástica  resistente,  de  750ml,  original  do
fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Koller

25/08/2021 84 12883 - Vinagre tinto UN 101,00000 3,93000 396,93
Vinagre tinto, ingredientes: fermentado acético de álcool e água potável, conservante INS 224, corante natural INS 150c,
acidez 4,0%, acondicionado em embalagem plástica resistente, de 750 ml,  original  do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Koller

Fornecedor: 211 - MERCADO POLIANE LTDA CPF/CNPJ: 00.070.364/0001-48 Valor total (R$): 11.727,75

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
25/08/2021 7 566 - Arroz arbóreo de 1ª qualidade, 1kg UN 84,00000 11,90000 999,60

Arroz arbóreo de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem plástica, resistente, atóxica, transparente, volume de 1 kg,
apresentando características naturais ao produto, livre de contaminação, matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e/ou
materiais  estranhos.  Rótulo  contendo  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,  informação  nutricional,  lote,  data  de
fabricação e validade. Produto livre de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: PANELAÇO

25/08/2021 12 17919 - Batata palha sabor natural, livre de gordura trans, sem glúten, sequinha. Embalagem com
no mínimo de 355 gramas, contendo informação nutricional, data de validade e lote.

UN 110,00000 11,90000 1.309,00

Marca: Mastercook
25/08/2021 14 948 - Biscoito doce produzido partir de farinha de trigo 300 a 400 UN 38,00000 3,75000 142,50

Biscoito doce produzido partir de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,sem lactose, de consistência firme
apresentando cor, aroma e características naturais ao produto, sendo fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade, fragmentos estranhos. Acondicionados em embalagem primária e
secundária, peso médio de 300 a 400 g. Na embalagem deverá conter rótulo com registro, nome e endereço do fabricante,
informação nutricional, lote, data de fabricação e validade, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: GIRASSOL

25/08/2021 29 16574  -  Emulsificante  para  sorvete  emustab.  Embalagem  de  200  grama.   Ingredientes:  Água,
emulsificantes: monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (INS 471), sal de ácidos graxos (INS
470), monoestearato de

UN 4,00000 6,75000 27,00

Emulsificante para sorvete emustab. Embalagem de 200 grama.  Ingredientes: Água, emulsificantes: monoglicerídeos de
ácidos graxos destilados (INS 471), sal de ácidos graxos (INS 470), monoestearato de sorbitana (INS 491) e polioxietileno
de monoestearatos de sorbitana (INS 435). Livre de  glúten.
Marca: SELECTA

25/08/2021 32 14410 - Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g. UN 40,00000 7,90000 316,00
Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g. O produto deverá ser constituído de no mínimo 95%  de  ervilhas  partidas,
de  tamanho  e  formato  naturais,  maduras, limpas e secas. Características organolépticas: Aspecto: grãos partidos Cor:
própria Odor: característico, isento de odores estranhos
Marca: carol

25/08/2021 35 14411 - Farinha de aveia produzida a partir de matéria prima de qualidade, sã, limpa, isenta de UN 24,00000 2,40000 57,60
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mofo e/ou caruncho, apresentando cor e características naturais.
Farinha de aveia produzida a partir de matéria prima de qualidade, sã, limpa, isenta de mofo e/ou caruncho, apresentando
cor e características naturais. Acondicionadas em embalagem plástica atóxica, no volume de 200gr. No rótulo deve conter
registro, data de fabricação e validade.
Marca: NATURALLE

25/08/2021 36 17923 - Farinha de mandioca BRANCA, 500g UN 10,00000 3,80000 38,00
Farinha  de  mandioca  BRANCA,  isenta  de  sujidades,  embalagem  contendo  no  mínimo  500g,  em  sacos  plásticos
transparentes  e  atóxicos,  limpos  não  violados,  resistentes  que  garantam  a  integridade  do  produto  até  o  momento  do
consumo,  acondicionados  em  fardos  lacrados.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação  e
procedência, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade.
Marca: Pinduca

25/08/2021 51 4677 - Iogurte de Frutas 900g UN 440,00000 7,35000 3.234,00
Iogurte,  parcialmente  desnatado  com  polpa  e  sucos  de  fruta,  sabor  variado,  de  consistência  pastosa,  produto  obtido
através da fermentação do leite, açúcar, fermento lácteo, corante e aroma artificiais, isento de contaminações, sujidades,
corpos  estranhos,  o  rótulo  deverá  estar  de  acordo  com  e  legislação  vigente,  acondicionado  em  embalagem  plástica  de
polietileno leitoso, de 900g cada, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade de 1 mês e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Tirol

25/08/2021 52 4683 - Iogurte, s/ lactose emb. plástica c/ no mínimo 800gr UN 50,00000 11,90000 595,00
Iogurte,  parcialmente  desnatado  com  polpa  e  sucos  de  fruta,  sabor  variado,  de  consistência  pastosa,  SEM  LACTOSE,
contendo açúcar, corante e aroma artificiais, isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos, o rótulo deverá estar
de  acordo  com  e  legislação  vigente,  acondicionado  em  embalagem  plástica  de  polietileno  leitoso  com  no  mínimo  800
gramas cada, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade de 1 mês e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Tirol

25/08/2021 65 6586 - Manteiga embalagem 250g UN 95,00000 9,70000 921,50
Manteiga  produzida  a  partir  da  homogeneização  do  leite  de  vaca  integral,  com  matéria  prima  de  qualidade  e  livre  de
contaminação,  deve  apresentar  cor  e  características  naturais,  isento  de  ranço  e  de  outras  características  indesejáveis.
Acondicionado em embalagem plástica atóxica, transparente e resistente, com volume de 250gr, rótulo contendo registro,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade.
Marca: Lat Peritiba

25/08/2021 66 18488 - Massa pronta para tapioca. Ingredientes: fécula de mandioca e água. Não contém glúten.
Embalagem  primária  contendo  500g,  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação  e
procedência,

UN 9,00000 4,95000 44,55

Massa pronta para tapioca. Ingredientes: fécula de mandioca e água. Não contém glúten. Embalagem primária contendo
500g,  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação  e  procedência,  informações  nutricionais,  número  do  lote,
quantidade  do  produto  e  prazo  de  validade  mínima  de  06  meses  a  contar  da  data  de  entrega.
Marca: Pinduca

25/08/2021 69 14418 - Nata/Creme de leite pasteurizado, sabor suave, mínimo 280g de peso líquido. UN 260,00000 8,70000 2.262,00
Nata/Creme de leite pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em potes de polietileno atóxico, limpo, não
violado, com tampa resistente, com no mínimo 280g 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. Validade no mínimo 30 dias.
Marca: Aurora

25/08/2021 73 7546 - Pepino em conserva de 1ª qualidade, tamanho médio, 300g UN 140,00000 5,48000 767,20
Pepino  em  conserva  de  1ª  qualidade,  tamanho  médio,  ponto  de  amadurecimento  médio,  aspecto  livre  de  rupturas  e
rachaduras, casca sã, limpos, acondicionados em frascos de vidro esterilizados. Peso líquido de 560gr, e peso drenado de
300gr,  contendo  no  rótulo:  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,  informação  nutricional,  lote,  data  de  fabricação  e
validade.
Marca: D`OSTEHE

25/08/2021 81 9119 - Suco de soja, sabor uva e laranja 1 litro UN 185,00000 5,48000 1.013,80
Suco  de  soja,  sabor  uva  e  laranja,  acondicionada  em  embalagem  tetrapak,  apresentando  volume  de  1  lt,  original  do
fabricante.  Rótulo  contendo  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,  lote,  data  de  fabricação  e  validade.
Marca: Ades

Total Adjudicado (R$): 52.137,78

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 52.137,78

Regina Ines Brand Lazzarin
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