
TOTAL DO PROCESSO:   632.995,00

Item: 1

Descrição: ACHOCOLATADO - em pó,instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, 
maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , sujidades e 
materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de 
polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo aproximadamente 
400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 7.000 Valor Unit.: 2,87

Unidade: pac

Total Item: 20.090,00

Marca: CAMLA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 20.090,00LOTE 1 2,87Num: 096

Item: 1

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ - lata de 400g rico em Vitaminas e minerais Actigen-E, onde contenham em uma 
porção de 20g, 75 Kcal, 17g de Carboidratos, 0,7g de Proteínas e 0,6 g de Gordura Total, isento de Gordura Saturada e 
Gordura Trans. Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc) não serão aceitos aquelas que estiverem 
enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou 
qualquer outro sinal de alteração do produto.

Quantidade: 600 Valor Unit.: 3,34

Unidade: Und

Total Item: 2.004,00

Marca: NESCAU Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 2.004,00LOTE 2 3,34Num: 036

Item: 1

Descrição: AÇÚCAR - de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente 
fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 16.000 Valor Unit.: 2,49

Unidade: Kg

Total Item: 39.840,00

Marca: GSOBRAL Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 39.840,00LOTE 3 2,49Num: 031

Item: 1

Descrição: AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho. Deve ser fabricada a partir de matérias primas sã 
e limpa, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Não deverá 
apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar intacta, vedada, 
acondicionada em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso liquido de 500g ou 1.000 Kg. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 600 Valor Unit.: 3,42

Unidade: pac

Total Item: 2.052,00

Marca: KIMIMO Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 2.052,00LOTE 4 3,42Num: 037

DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 11.270.945/0001-40 604.396,00
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Item: 1

Descrição: ARROZ PARBOILIZADO TIPO I - Longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 4.800 Valor Unit.: 3,89

Unidade: Kg

Total Item: 18.672,00

Marca: GSOBRAL Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 18.672,00LOTE 5 3,89Num: 075

Item: 1

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor chocolate, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Quantidade: 7.000 Valor Unit.: 2,47

Unidade: pac

Total Item: 17.290,00

Marca: VITAMASSA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 17.290,00LOTE 6 2,47Num: 003

Item: 1

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor leite, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 7.000 Valor Unit.: 2,98

Unidade: pac

Total Item: 20.860,00

Marca: VITAMASSA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 20.860,00LOTE 7 2,98Num: 065

Item: 1

Descrição: BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 2,27

Unidade: pac

Total Item: 27.240,00

Marca: VITABONO Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 27.240,00LOTE 8 2,27Num: 048

Item: 1

Descrição: BISCOITO DOCE, MARIA TRADICIONAL - composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 2,27

Unidade: pac

Total Item: 22.700,00

Marca: VITABONO Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 22.700,00LOTE 9 2,27Num: 060

Item: 1 Unidade: Und Marca: VOVO IRENE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 14.700,00LOTE 10 0,49Num: 015
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Descrição: BOLO DE TRIGO EM PAPEL - (bolinho de saia) - Composição: Farinha de trigo, ovos, Leite, acuçar, sal e 
fermento. Peso 35g

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 0,49 Total Item: 14.700,00

Item: 1

Descrição: CAFÉ - torrado e moído produto de 1º qualidade; não contém glúten; embalagem: 250g; embalagem 
aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC; validade 90 dias após o 
empacotamento; rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 1.400 Valor Unit.: 2,84

Unidade: pac

Total Item: 3.976,00

Marca: GARANHUNS Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 3.976,00LOTE 11 2,84Num: 009

Item: 1

Descrição: CARNE BOVINA– tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, 
congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e 
ação de micróbios. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis)meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante.

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 11,99

Unidade: Kg

Total Item: 59.950,00

Marca: FORTBOI Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 59.950,00LOTE 12 11,99Num: 002

Item: 1

Descrição: CHARQUE - Tipo ponta de agulha, pacote com 500g ou 1 kg. Preparado com Carne bovina ponta de agulha 
de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios,isento de sujidades , 
parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos , limpos , não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 700 Valor Unit.: 32,19

Unidade: Kg

Total Item: 22.533,00

Marca: FRINENSE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 22.533,00LOTE 13 32,19Num: 085

Item: 1

Descrição: EXTRATO DE TOMATE - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento 
de sujidades e fermentação, acondicionada em caixa embalagem de 0,340 g, sem estufamentos, sem vazamento, 
corrosão interna, e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra , resistente, reforçada e 
lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 1,12

Unidade: pac

Total Item: 6.720,00

Marca: TAMBAU Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 6.720,00LOTE 16 1,12Num: 067

Item: 1

Descrição: FARINHA LÁCTEA – Farinha de alto valor nutritivo, leite e fonte de vitaminas e ferro. Pronta para ser 
consumida a qualquer hora e de várias maneiras: como mingau, vitamina ou fruta. Embalado em lata contendo 400g 
com prazo de validade conforme o fabricante.

Quantidade: 800 Valor Unit.: 8,62

Unidade: Und

Total Item: 6.896,00

Marca: NESTLE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 6.896,00LOTE 17 8,62Num: 066

Item: 1 Unidade: Kg Marca: DGUST Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 7.668,00LOTE 18 6,39Num: 060
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Descrição: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor 
de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, 
embalagem de 1 kg 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, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 6,39 Total Item: 7.668,00

Item: 1

Descrição: FRANGO - semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno,transparente atóxico, peso em media 2kg. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 8.500 Valor Unit.: 7,49

Unidade: Kg

Total Item: 63.665,00

Marca: MAURICEA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 63.665,00LOTE 19 7,49Num: 054

Item: 1

Descrição: FUBÁ DE MILHO - pré- cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de 
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g sacos plásticos 
transparentes sacos plásticos transparentes e atóxicos, tampos não violados, resistentes que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 1,03

Unidade: pac

Total Item: 6.180,00

Marca: GOSTOMIL Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 6.180,00LOTE 20 1,03Num: 049

Item: 1

Descrição: IOGURTE- bebida láctea, com polpa de fruta, sabor morango. 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. Embalagem de 1 litro. Prazo de validade de no mínimo 45 
dias a partir da entrega do produto.

Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 2,10

Unidade: pac

Total Item: 21.000,00

Marca: GROIANE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 21.000,00LOTE 21 2,10Num: 001

Item: 1

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado pacotes plásticos 
aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, 
contendo no mínimo 200g. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 
10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 12.800 Valor Unit.: 4,45

Unidade: pac

Total Item: 56.960,00

Marca: CAMILA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 56.960,00LOTE 22 4,45Num: 068

Item: 1

Descrição: LEITE DE COCO - Produto obtido de leite de coco pasterizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, embalagem em vidro de 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data da entrega na unidade requisitante. 

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 3,49

Unidade: frasco

Total Item: 4.188,00

Marca: GRANVILLE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 4.188,00LOTE 23 3,49Num: 067

Quant.: 1 Total: 27.020,00LOTE 24 1,93Num: 093
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Item: 1

Descrição: MACARRÃO - vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade 
máxima 13%, Embalagem de 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, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 14.000 Valor Unit.: 1,93

Unidade: pac

Total Item: 27.020,00

Marca: MAURICEA Modelo: UNICO

Item: 1

Descrição: MACARRÃO - vitaminado, tipo parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas,admitida umidade máxima 
13%, embalagem de 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, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 3,24

Unidade: pac

Total Item: 12.960,00

Marca: PILAR Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 12.960,00LOTE 25 3,24Num: 060

Item: 1

Descrição: MARGARINA - produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno 
com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 1,50

Unidade: pote

Total Item: 1.800,00

Marca: VITARELA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 1.800,00LOTE 26 1,50Num: 015

Item: 1

Descrição: MILHO PARA MUNGUNZÁ – Obtido de grãos de sabor próprio, com ausência de umidade, isento de 
sujidades, parasitas e lavas. Em embalagem plástica de 500g, a embalagem deve conter a validade do produto de no 
mínimo 3 (três) meses.

Quantidade: 3.600 Valor Unit.: 1,40

Unidade: pote

Total Item: 5.040,00

Marca: GOSTOMIL Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 5.040,00LOTE 28 1,40Num: 062

Item: 1

Descrição: ÓLEO DE SOJA - refinado. Embalado em garrafas pet limpas, sem estufamentos, resistentes, que garantam 
a integridade do produto até o momento do consumo, contendo contendo 900 ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 6,66

Unidade: frasco

Total Item: 7.992,00

Marca: CONCORDIA Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 7.992,00LOTE 29 6,66Num: 004

Item: 1

Descrição: OVO - De galinha, tamanho grande, pesando em média 50 a 60 gramas, de primeira qualidade, fresco, 
casca firme e homogênea, liso, limpo, sem rachadura, validade mínima de 15 dias, embalados em caixa de papelão 
ondulado com 30 unidades, rotulagem de acordo com a Legislação Vigente.

Unidade: Und Marca: OVO NOVO Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 15.600,00LOTE 30 0,39Num: 061
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Quantidade: 40.000 Valor Unit.: 0,39 Total Item: 15.600,00

Item: 1

Descrição: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias 
estranhas, acondicionados em saco de polietileno de até 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 4 ( 
Quatro ) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 7.000 Valor Unit.: 3,16

Unidade: pac

Total Item: 22.120,00

Marca: SUPRESOY Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 22.120,00LOTE 32 3,16Num: 069

Item: 1

Descrição: SARDINHA - em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo 
comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo aproximadamente 250g de peso líquido drenado. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 4,48

Unidade: lata

Total Item: 35.840,00

Marca: 88 Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 35.840,00LOTE 34 4,48Num: 089

Item: 1

Descrição: SUCO DE FRUTAS - natural líquido concentrado, diversos sabores. Embalagem com 500ml. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. 

Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 1,87

Unidade: frasco

Total Item: 22.440,00

Marca: GRANVILLE Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 22.440,00LOTE 35 1,87Num: 095

Item: 1

Descrição: XERÉM - grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes 
sacos plásticos transparentes sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam 
a integridade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data da entrega 
na unidade requisitante.

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 1,40

Unidade: pac

Total Item: 8.400,00

Marca: GOSTOMIL Modelo: UNICO

Quant.: 1 Total: 8.400,00LOTE 36 1,40Num: 054

Item: 1

Descrição: COLORAU - tipo corante natural para alimentos, matéria-prima urucum, em pó fino, homogêneo, obtido de 
frutos maduros de espécies genuínos, grãos sadios, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico com 
100 gramas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 0,53

Unidade: pac

Total Item: 4.240,00

Marca: Senhora Modelo: Senhora

Quant.: 1 Total: 4.240,00LOTE 14 0,53Num: 032

TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA 70.236.724/0001-14 4.240,00

Item: 1 Unidade: pac Marca: SÃO MARCOS Modelo: PCT

Quant.: 1 Total: 2.600,00LOTE 15 0,65Num: 010

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP 07.526.979/0001-85 2.600,00
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Descrição: COMINHO - moído extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, 
sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100g, 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, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 0,65 Total Item: 2.600,00

Item: 1

Descrição: MEL DE ABELHA INDUSTRIALIZADO - Pote com 350 ml.

Quantidade: 260 Valor Unit.: 9,35

Unidade: pote

Total Item: 2.431,00

Marca: YOKI Modelo: 

Quant.: 1 Total: 2.431,00LOTE 27 9,35Num: 034

Item: 1

Descrição: SAL IODADO REFINADO - extraído de fontes naturais, recristalizado, com Teor Mínimo de 98,8% de 
cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. Características sensoriais: cristais de 
granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado, cor branca, odor inodoro, sabor salino, embalagem 
de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. 

Quantidade: 600 Valor Unit.: 0,63

Unidade: Kg

Total Item: 378,00

Marca: ALMIRANTE Modelo: 

Quant.: 1 Total: 378,00LOTE 33 0,63Num: 070

Y M S DA SILVA EIRELI 22.909.366/0001-10 2.809,00

Item: 1

Descrição: POLPA DE FRUTAS - congelada, sem açúcar, diversos sabores, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 2 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 3,79

Unidade: Kg

Total Item: 18.950,00

Marca: SANTA IZABEL Modelo: SANTA IZABEL

Quant.: 1 Total: 18.950,00LOTE 31 3,79Num: 029

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ME 11.306.499/0001-86 18.950,00

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   EVITON SANTOS DE MELO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   ADELSO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS
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