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Ata: 7/2021
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 11/2021
Processo/Ano: 28/2021 Data da Licitação: 13/05/2021

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR 
E OUTROS SETORES, COM ENTREGAS PARCELADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: 2865 - MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16483-0 Açúcar Cristal - Obtido a partir do Aberta PCT ALTO ALEGRE 2.494,0000  17,0000  42.398,00

caldo da cana de açúcar; com aspecto,
cor e odor característicos, e sabor 
doce; não podendo apresentar mau 
estado de conservação, alta umidade, 
presença de insetos ou detritos e odor 
estranho; embalagem primaria plástica 
atóxica devidamente lacrada. Pacote 
de 5 kg.

04.16485-0 Arroz Agulhinha - Longo, fino, polido, Aberta PCT ANCELI 5.025,0000  26,6000  133.665,00
tipo 1, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros com 
no máximo de 14% de umidade, e com 
valor nutricional na porção de 50g 
contendo no mínimo de 37g de 
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de 
gorduras totais. Com rendimento após 
o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. Isentado de: 
matérias estranhas, grãos mofados, 
ardidos e enegrecidos; isento de: 
insetos, carunchos, gorgulhos e outras 
pragas; embalagem primária de saco 
plástico atóxico, hermeticamente 
fechado; Pacote de 5 kg.

04.16486-0 Aveia Em Flocos Finos - Produto Aberta CX YOKI 150,0000  12,1000  1.815,00
resultante da moagem de grãos de 
aveia após limpeza e classificação. 
Isenta de sujidades, materiais 
estranhos, bolor ou mofo; embalagem 
primaria plástica hermeticamente 
fechada e atóxica. Embalagem em 
caixa de 500g.

04.16487-0 Batata Palha - Batata frita Aberta PCT FRITEI 1.125,0000  13,1000  14.737,50
processada; tipo palha, sabor natural; 
composta de batata, gordura vegetal, 
sal e outros ingredientes permitidos; 
isenta de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria de 
material atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote de 500g.

04.16489-0 Biscoito Integral tipo Cream-Cracker - Aberta PCT LIANE 1.500,0000  5,8900  8.835,00
Biscoito com sal; Tipo água e sal, sem 
lactose; Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, composto de farinha 
de trigo integral, gordura vegetal, 
açúcar, sal; fermento químico e outros 
ingredientes permitidos, não pode 
conter leite e derivados e 
edulcorantes; embalagem primária em 
filme plástico, hermeticamente 
fechado, com identificação do 
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produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. 
Embalagem de 400g.

04.16490-0 Biscoito tipo Leite - Produzido com Aberta PCT LIANE 1.500,0000  5,6900  8.535,00
material de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, dupla 
face de polietileno atóxico, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16491-0 Biscoito Integral Doce sem Recheio Aberta PCT LIANE 1.500,0000  6,9000  10.350,00
(tipo Maisena) - Sem lactose; 
composto de farinha de trigo integral, 
gordura vegetal, açúcar; fermento 
químico e outros ingredientes 
permitidos. Produzido com material de 
boa qualidade, sabor e cor 
característica, textura crocante, não 
pode conter leite e derivados, 
edulcorantes e gordura trans; 
embalagem primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16492-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Aberta PCT LIANE 1.125,0000  5,6000  6.300,00
Maisena) - Sem lactose; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordura vegetal, 
açúcar; fermento químico e outros 
ingredientes permitidos. Produzido com 
material de boa qualidade, sabor e cor 
característicos, textura crocante, não 
pode conter leite e derivados, 
edulcorantes e gordura trans; 
embalagem primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16493-0 Biscoito Doce Sem Recheio (Tipo Aberta PCT PRODAX 1.125,0000  7,8000  8.775,00
Rosquinha de Coco) - Produzido com 
material de boa qualidade, composto 
de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura 
vegetal; amido, sal, corante, fermento 
químico; emulsificante e outros 
ingredientes permitidos; sabor e cor 
característicos, textura crocante. 
Embalagem primária de plástico, 
atóxico e lacrado, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. 
Embalagem de 500g.

04.16496-0 Bolinhas de Cereais - Base de farinha Aberta CX ALCA FOODS 1.125,0000  12,4500  14.006,25
de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico (da qual 54% é farinha integral),
açúcar, amido, xarope de glicose, 
cacau em pó (3,7%), oleína de palma, 
sal, vitaminas e sais minerais, 
antiumectante fosfato dicálcico, 
corante caramelo, aromatizante e 
estabilizante fosfato trissódico. 
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Contém traços de leite. Caixa de 
300g.

04.16498-0 Canela em Pó - Pó fino homogêneo; Aberta PCT NATUREZA 75,0000  3,9000  292,50
obtida da casca do espécime genuíno; 
de coloração marrom claro; com sabor 
e odor próprios; livre de sujidades e 
materiais estranhos; embalagem 
primaria de plástico atóxico e lacrado, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Pacote com 10g.

04.16499-0 Canela em Rama - Canela em pau; de Aberta PCT NATUREZA 750,0000  3,9200  2.940,00
coloração marrom; com sabor e odor 
próprios; livre de sujidades e materiais 
estranhos; embalagem primaria de 
plástico atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16504-0 Colorífico Alimentício Natural à Base de Aberta PCT ROMA 375,0000  12,9000  4.837,50
Urucum - Obtido de sementes de 
espécimes genuínos; com coloração 
vermelho intenso; com sabor próprio; 
isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária saco 
plástico atóxico, e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem de 
500g.

04.16505-0 Couve Flor Congelada - Produto sem Aberta PCT SISTEM 450,0000  9,5000  4.275,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16507-0 Cravo da Índia - Obtido do botão floral Aberta PCT NATUREZA 750,0000  3,9000  2.925,00
do espécime genuíno; de coloração 
pardo escura, sabor e odor próprios; 
isento de impurezas e outros materiais 
estranhos; embalagem primária de 
saco plástico transparente, atóxico; 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Pacote com 10g.

04.16510-0 Ervilha Fresca Congelada - Produto Aberta PCT SISTEM 150,0000  5,4900  823,50
sem corantes e conservantes; com 
sabor próprio; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos. 
Embalagem plástica atóxica e lacrada, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.  
Embalagem: 300g.

04.16511-0 Ervilha Fresca Congelada - Produto Aberta PCT SISTEM 300,0000  21,0000  6.300,00
sem corantes e conservantes; com 
sabor próprio; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos. 
Embalagem plástica atóxica e lacrada, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.  
Embalagem: 1 kg.

04.16522-0 Feijão Carioca - Classificado como tipo Aberta PCT CANARINHO 5.794,0000  10,1600  58.867,04
I, novo, constituído de no mínimo 95%
de grãos inteiros e correspondentes à 
variedade no tamanho e cor. Maduros,
limpos e secos, isentos de matérias 
terrosas e parasitos, de boa aparência 
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e qualidade. Embalado em pacote 
plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem de 1 
kg.

04.16523-0 Feijão Preto - Grupo 1, classe preto, Aberta KG ANCELI 278,0000  10,8000  3.002,40
tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade 
recomendada de ate 14%; isento de 
matérias estranhas, impurezas, grãos 
mofados, ardidos, germinados e 
carunchados; embalagem primaria 
saco plástico atóxico, hermeticamente 
fechado; isento de materiais terrosa, 
de parasitos, de detritos animais, 
murchos, imaturos, mofados, 
carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e 
qualidade. Embalados em saco de 
polietileno atóxico termossoldado, 
contendo peso liquido de 1 Kg. 
Embalagem secundária: saco de 
polietileno com 30 Kg.

04.16524-0 Fermento Biológico - granulado (seco), Aberta PCT FENIX 38,0000  2,1600  82,08
Composto de Saccharomyces 
Cerevisiae e Agente e Reidratacao. 
Embalagem metalizada com 10g.

04.16528-0 Pó para preparo de Gelatina - Sabores Aberta CX ATALAIA 953,0000  2,2600  2.153,78
variados; Não pode estar empedrado, 
nem com embalagem rompida. 
Embaladas em saco de polietileno 
leitoso atóxico e posteriormente em 
caixas de papelão fino, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Caixa com 45g.

04.16531-0 Leite em Pó (Formula infantil de Aberta LTA NESTOGENO 750,0000  48,5000  36.375,00
seguimento) - Com ferro, para 
lactante antes do 6º mês: Proteínas do 
soro de leite, leite desnatado, óleos 
vegetais (girassol, coco, colza) e de 
Mortierella alpina, lactose, substâncias 
minerais (citrato de cálcio, citrato de 
potássio, cloreto de magnésio, 
hidróxido de potássio, cloreto de 
potássio, fosfato de sódio, cloreto de 
sódio, hidróxido de cálcio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
cúprico, sulfato de manganês, iodeto 
de potássio, selenato de sódio), 
oligossacáridos (2?-O-fucosil-lactose), 
óleo de peixe, emulsionante (lecitina 
de soja), bitartrato de colina, 
regulador de acidez (ácido cítrico), 
L-fenilalanina, vitaminas (C, E, PP, 
ácido pantoténico, B1, B2, A, B6, 
ácido fólico, K, D, biotina, B12), 
culturas de Lactobacillus reuteri 
(taurina, L-histidina, inositol, 
nucleótidos, L-carnitina. Não contém 
glúten. Embalagem primária de 400g 
em lata. Embalagem secundária em 
caixas de papelão. De boa qualidade. 
Aspecto: pó uniforme, sem grumos, 
cor branco amarelado, odor e sabor 
agradável, não rançoso. Data de 
fabricação e validade na embalagem. 
Na embalagem devem constar   
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características do produto.

04.16532-0 Leite em Pó (Fórmula infantil de Aberta LTA NESTOGENO 600,0000  49,4000  29.640,00
seguimento) - Com ferro, para 
lactente a partir do 6º mês: 
predominância proteica de caseína, 
acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com 
vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Ingredientes: 
maltodextrina, leite de vaca 
desnatado, oleína de palma, óleo de 
palmiste, óleo de canola, óleo de 
milho, lecitina de soja, vitaminas (c, e, 
pp, pantoteonato decálcio, a, b6, b1, 
d3, b2, k, b12, ácido fólico e biotina), 
sais minerais (sulfato ferroso, sulfato 
de zinco, sulfato de cobre iodeto de 
potássio). Não contém glúten. 
Embalagem primária de 400g (lata). 
Embalagem secundária em caixas de 
papelão. De boa qualidade. Aspecto: 
pó uniforme, sem grumos, cor branco 
amarelado, odor e sabor agradável, 
não rançoso. Data de fabricação e 
validade na embalagem. Na 
embalagem devem constar 
características do produto.

04.16534-0 Leite Zero Lactose - Leite Integral para Aberta LTA LIDER 150,0000  6,6000  990,00
dietas com Restrição de Lactose, com 
3% de gordura.  Estabilizante citrato 
de sódio e mistura de estabilizantes 
para leite UHT (trifosfato de sódio, 
difosfato de sódio e monofosfato de 
sódio). Embalagem Tetra Park de 1 
litro.

04.16539-0 Macarrão Tipo: LETRINHAS - Massa Aberta PCT LIANE 713,0000  5,5000  3.921,50
seca, de cor amarelo claro, com ovos, 
fabricado a partir de matéria de boa 
qualidade, sem grãos fermentados ou 
com caruncho. Sem corante. Os cortes 
deverão estar inteiros e homogêneos. 
Após o preparo deverão ser soltos, 
com consciência macia porem não 
pegajosa. Embalado em saco de 
polietileno atóxico termossoldado. 
Embalagem: 500gramas.

04.16542-0 Maionese - Produto de boa qualidade, Aberta SCH QUERO 750,0000  25,0000  18.750,00
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, 
conservador, aromatizantes, 
sequestrantes, antioxidantes e 
corante; de consistência cremosa; 
apresentando cor amarelada; com 
cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Sachê de 3 Kg.

04.16543-0 Maionese - Produto de boa qualidade, Aberta PT QUERO 750,0000  4,7500  3.562,50
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
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vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, 
conservador, aromatizantes, 
sequestrantes, antioxidantes e 
corante; de consistência cremosa; 
apresentando cor amarelada; com 
cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Pote de 500g.

04.16545-0 Milho Verde Congelado - Produto sem Aberta PCT SISTEM 750,0000  6,8000  5.100,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16546-0 Milho Verde Congelado - Produto sem Aberta PCT SISTEM 375,0000  24,0000  9.000,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 1 
KG.

04.16551-0 Mucilon de Arroz ou Milho - Aberta LTA NESTLE 150,0000  13,2500  1.987,50
Instantâneo, vitaminado, preparado a 
partir matéria prima sã de boa 
qualidade, composição básica: açúcar, 
arroz em pó, soro de leite, leite em pó.
Embalado em filme de poliéster 
metalizado, resistente termossoldado, 
contendo impressas na embalagem 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 400g.

04.16556-0 Sal Refinado Iodado - Beneficiado e Aberta PCT DU NORTE 698,0000  2,5500  1.779,90
isento de sais de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas. Composto de 
cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalagem primária hermeticamente 
fechada e atóxica; e suas condições 
deverão estar de acordo com a lei 
6.150/74, decreto 75.697/75, RDC 
23/13, RDC 259/02 e alterações 
posteriores; Embalado em saco 
plástico de 1 kg.

04.16557-0 Seleta de Legumes Congelada - Aberta PCT SISTEM 188,0000  4,9000  921,20
Composta por Cenoura, Ervilha, 
Brócolis, e Milho. Produto sem 
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16560-0 Vinagre de Vinho Branco - Conteúdo Aberta FR FORTALEZA 587,0000  6,6900  3.927,03
fermentado de ácido acético de vinho 
tinto. Composto de fermentado 
acético de vinho branco, água e 
conservante; com acidez volátil mínima 
de 4%; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalagem 
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primária hermeticamente fechada e 
atóxica; e suas condições deverão 
estar de acordo com a instrução 
normativa 55/02, decreto 6.871/09, 
RDC 259/02 e alterações posteriores; 
embalagem deve conter impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 750 ml.

04.16483-0 Açúcar Cristal - Obtido a partir do Reservada PCT ALTO ALEGRE 831,0000  17,0000  14.127,00
caldo da cana de açúcar; com aspecto,
cor e odor característicos, e sabor 
doce; não podendo apresentar mau 
estado de conservação, alta umidade, 
presença de insetos ou detritos e odor 
estranho; embalagem primaria plástica 
atóxica devidamente lacrada. Pacote 
de 5 kg.

04.16485-0 Arroz Agulhinha - Longo, fino, polido, Reservada PCT ANCELI 1.675,0000  26,6000  44.555,00
tipo 1, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros com 
no máximo de 14% de umidade, e com 
valor nutricional na porção de 50g 
contendo no mínimo de 37g de 
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de 
gorduras totais. Com rendimento após 
o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. Isentado de: 
matérias estranhas, grãos mofados, 
ardidos e enegrecidos; isento de: 
insetos, carunchos, gorgulhos e outras 
pragas; embalagem primária de saco 
plástico atóxico, hermeticamente 
fechado; Pacote de 5 kg.

04.16486-0 Aveia Em Flocos Finos - Produto Reservada CX YOKI 50,0000  12,1000  605,00
resultante da moagem de grãos de 
aveia após limpeza e classificação. 
Isenta de sujidades, materiais 
estranhos, bolor ou mofo; embalagem 
primaria plástica hermeticamente 
fechada e atóxica. Embalagem em 
caixa de 500g.

04.16487-0 Batata Palha - Batata frita Reservada PCT FRITEI 375,0000  13,1000  4.912,50
processada; tipo palha, sabor natural; 
composta de batata, gordura vegetal, 
sal e outros ingredientes permitidos; 
isenta de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria de 
material atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote de 500g.

04.16489-0 Biscoito Integral tipo Cream-Cracker - Reservada PCT LIANE 500,0000  5,8900  2.945,00
Biscoito com sal; Tipo água e sal, sem 
lactose; Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, composto de farinha 
de trigo integral, gordura vegetal, 
açúcar, sal; fermento químico e outros 
ingredientes permitidos, não pode 
conter leite e derivados e 
edulcorantes; embalagem primária em 
filme plástico, hermeticamente 
fechado, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. 
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Embalagem de 400g.
04.16490-0 Biscoito tipo Leite - Produzido com Reservada PCT LIANE 500,0000  5,6900  2.845,00

material de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, dupla 
face de polietileno atóxico, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16491-0 Biscoito Integral Doce sem Recheio Reservada PCT LIANE 500,0000  6,9000  3.450,00
(tipo Maisena) - Sem lactose; 
composto de farinha de trigo integral, 
gordura vegetal, açúcar; fermento 
químico e outros ingredientes 
permitidos. Produzido com material de 
boa qualidade, sabor e cor 
característica, textura crocante, não 
pode conter leite e derivados, 
edulcorantes e gordura trans; 
embalagem primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16492-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Reservada PCT LIANE 375,0000  5,6000  2.100,00
Maisena) - Sem lactose; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordura vegetal, 
açúcar; fermento químico e outros 
ingredientes permitidos. Produzido com 
material de boa qualidade, sabor e cor 
característicos, textura crocante, não 
pode conter leite e derivados, 
edulcorantes e gordura trans; 
embalagem primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16493-0 Biscoito Doce Sem Recheio (Tipo Reservada PCT PRODAX 375,0000  7,8000  2.925,00
Rosquinha de Coco) - Produzido com 
material de boa qualidade, composto 
de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura 
vegetal; amido, sal, corante, fermento 
químico; emulsificante e outros 
ingredientes permitidos; sabor e cor 
característicos, textura crocante. 
Embalagem primária de plástico, 
atóxico e lacrado, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. 
Embalagem de 500g.

04.16496-0 Bolinhas de Cereais - Base de farinha Reservada CX ALCA FOODS 375,0000  12,4500  4.668,75
de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico (da qual 54% é farinha integral),
açúcar, amido, xarope de glicose, 
cacau em pó (3,7%), oleína de palma, 
sal, vitaminas e sais minerais, 
antiumectante fosfato dicálcico, 
corante caramelo, aromatizante e 
estabilizante fosfato trissódico. 
Contém traços de leite. Caixa de 
300g.

04.16498-0 Canela em Pó - Pó fino homogêneo; Reservada PCT NATUREZA 25,0000  3,9000  97,50
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obtida da casca do espécime genuíno; 
de coloração marrom claro; com sabor 
e odor próprios; livre de sujidades e 
materiais estranhos; embalagem 
primaria de plástico atóxico e lacrado, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Pacote com 10g.

04.16499-0 Canela em Rama - Canela em pau; de Reservada PCT NATUREZA 250,0000  3,9200  980,00
coloração marrom; com sabor e odor 
próprios; livre de sujidades e materiais 
estranhos; embalagem primaria de 
plástico atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16504-0 Colorífico Alimentício Natural à Base de Reservada PCT ROMA 125,0000  12,9000  1.612,50
Urucum - Obtido de sementes de 
espécimes genuínos; com coloração 
vermelho intenso; com sabor próprio; 
isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária saco 
plástico atóxico, e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem de 
500g.

04.16505-0 Couve Flor Congelada - Produto sem Reservada PCT SISTEM 150,0000  9,5000  1.425,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16507-0 Cravo da Índia - Obtido do botão floral Reservada PCT NATUREZA 250,0000  3,9000  975,00
do espécime genuíno; de coloração 
pardo escura, sabor e odor próprios; 
isento de impurezas e outros materiais 
estranhos; embalagem primária de 
saco plástico transparente, atóxico; 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Pacote com 10g.

04.16510-0 Ervilha Fresca Congelada - Produto Reservada PCT SISTEM 50,0000  5,4900  274,50
sem corantes e conservantes; com 
sabor próprio; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos. 
Embalagem plástica atóxica e lacrada, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.  
Embalagem: 300g.

04.16511-0 Ervilha Fresca Congelada - Produto Reservada PCT SISTEM 100,0000  21,0000  2.100,00
sem corantes e conservantes; com 
sabor próprio; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos. 
Embalagem plástica atóxica e lacrada, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.  
Embalagem: 1 kg.

04.16522-0 Feijão Carioca - Classificado como tipo Reservada PCT CANARINHO 1.931,0000  10,1600  19.618,96
I, novo, constituído de no mínimo 95%
de grãos inteiros e correspondentes à 
variedade no tamanho e cor. Maduros,
limpos e secos, isentos de matérias 
terrosas e parasitos, de boa aparência 
e qualidade. Embalado em pacote 
plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, contendo 
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impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem de 1 
kg.

04.16523-0 Feijão Preto - Grupo 1, classe preto, Reservada KG ANCELI 92,0000  10,8000  993,60
tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade 
recomendada de ate 14%; isento de 
matérias estranhas, impurezas, grãos 
mofados, ardidos, germinados e 
carunchados; embalagem primaria 
saco plástico atóxico, hermeticamente 
fechado; isento de materiais terrosa, 
de parasitos, de detritos animais, 
murchos, imaturos, mofados, 
carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e 
qualidade. Embalados em saco de 
polietileno atóxico termossoldado, 
contendo peso liquido de 1 Kg. 
Embalagem secundária: saco de 
polietileno com 30 Kg.

04.16524-0 Fermento Biológico - granulado (seco), Reservada PCT FENIX 12,0000  2,1600  25,92
Composto de Saccharomyces 
Cerevisiae e Agente e Reidratacao. 
Embalagem metalizada com 10g.

04.16528-0 Pó para preparo de Gelatina - Sabores Reservada CX ATALAIA 317,0000  2,2600  716,42
variados; Não pode estar empedrado, 
nem com embalagem rompida. 
Embaladas em saco de polietileno 
leitoso atóxico e posteriormente em 
caixas de papelão fino, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Caixa com 45g.

04.16531-0 Leite em Pó (Formula infantil de Reservada LTA NESTOGENO 250,0000  48,5000  12.125,00
seguimento) - Com ferro, para 
lactante antes do 6º mês: Proteínas do 
soro de leite, leite desnatado, óleos 
vegetais (girassol, coco, colza) e de 
Mortierella alpina, lactose, substâncias 
minerais (citrato de cálcio, citrato de 
potássio, cloreto de magnésio, 
hidróxido de potássio, cloreto de 
potássio, fosfato de sódio, cloreto de 
sódio, hidróxido de cálcio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
cúprico, sulfato de manganês, iodeto 
de potássio, selenato de sódio), 
oligossacáridos (2?-O-fucosil-lactose), 
óleo de peixe, emulsionante (lecitina 
de soja), bitartrato de colina, 
regulador de acidez (ácido cítrico), 
L-fenilalanina, vitaminas (C, E, PP, 
ácido pantoténico, B1, B2, A, B6, 
ácido fólico, K, D, biotina, B12), 
culturas de Lactobacillus reuteri 
(taurina, L-histidina, inositol, 
nucleótidos, L-carnitina. Não contém 
glúten. Embalagem primária de 400g 
em lata. Embalagem secundária em 
caixas de papelão. De boa qualidade. 
Aspecto: pó uniforme, sem grumos, 
cor branco amarelado, odor e sabor 
agradável, não rançoso. Data de 
fabricação e validade na embalagem. 
Na embalagem devem constar   
características do produto.

04.16532-0 Leite em Pó (Fórmula infantil de Reservada LTA NESTOGENO 200,0000  49,4000  9.880,00
seguimento) - Com ferro, para 
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lactente a partir do 6º mês: 
predominância proteica de caseína, 
acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com 
vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Ingredientes: 
maltodextrina, leite de vaca 
desnatado, oleína de palma, óleo de 
palmiste, óleo de canola, óleo de 
milho, lecitina de soja, vitaminas (c, e, 
pp, pantoteonato decálcio, a, b6, b1, 
d3, b2, k, b12, ácido fólico e biotina), 
sais minerais (sulfato ferroso, sulfato 
de zinco, sulfato de cobre iodeto de 
potássio). Não contém glúten. 
Embalagem primária de 400g (lata). 
Embalagem secundária em caixas de 
papelão. De boa qualidade. Aspecto: 
pó uniforme, sem grumos, cor branco 
amarelado, odor e sabor agradável, 
não rançoso. Data de fabricação e 
validade na embalagem. Na 
embalagem devem constar 
características do produto.

04.16534-0 Leite Zero Lactose - Leite Integral para Reservada LTA LIDER 50,0000  6,6000  330,00
dietas com Restrição de Lactose, com 
3% de gordura.  Estabilizante citrato 
de sódio e mistura de estabilizantes 
para leite UHT (trifosfato de sódio, 
difosfato de sódio e monofosfato de 
sódio). Embalagem Tetra Park de 1 
litro.

04.16539-0 Macarrão Tipo: LETRINHAS - Massa Reservada PCT LIANE 237,0000  5,5000  1.303,50
seca, de cor amarelo claro, com ovos, 
fabricado a partir de matéria de boa 
qualidade, sem grãos fermentados ou 
com caruncho. Sem corante. Os cortes 
deverão estar inteiros e homogêneos. 
Após o preparo deverão ser soltos, 
com consciência macia porem não 
pegajosa. Embalado em saco de 
polietileno atóxico termossoldado. 
Embalagem: 500gramas.

04.16542-0 Maionese - Produto de boa qualidade, Reservada SCH QUERO 250,0000  25,0000  6.250,00
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, 
conservador, aromatizantes, 
sequestrantes, antioxidantes e 
corante; de consistência cremosa; 
apresentando cor amarelada; com 
cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Sachê de 3 Kg.

04.16543-0 Maionese - Produto de boa qualidade, Reservada PT QUERO 250,0000  4,7500  1.187,50
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, 
conservador, aromatizantes, 
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sequestrantes, antioxidantes e 
corante; de consistência cremosa; 
apresentando cor amarelada; com 
cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Pote de 500g.

04.16545-0 Milho Verde Congelado - Produto sem Reservada PCT SISTEM 250,0000  6,8000  1.700,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16546-0 Milho Verde Congelado - Produto sem Reservada PCT SISTEM 125,0000  24,0000  3.000,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 1 
KG.

04.16551-0 Mucilon de Arroz ou Milho - Reservada LTA NESTLE 50,0000  13,2500  662,50
Instantâneo, vitaminado, preparado a 
partir matéria prima sã de boa 
qualidade, composição básica: açúcar, 
arroz em pó, soro de leite, leite em pó.
Embalado em filme de poliéster 
metalizado, resistente termossoldado, 
contendo impressas na embalagem 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 400g.

04.16556-0 Sal Refinado Iodado - Beneficiado e Reservada PCT DU NORTE 232,0000  2,5500  591,60
isento de sais de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas. Composto de 
cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalagem primária hermeticamente 
fechada e atóxica; e suas condições 
deverão estar de acordo com a lei 
6.150/74, decreto 75.697/75, RDC 
23/13, RDC 259/02 e alterações 
posteriores; Embalado em saco 
plástico de 1 kg.

04.16557-0 Seleta de Legumes Congelada - Reservada PCT SISTEM 62,0000  4,9000  303,80
Composta por Cenoura, Ervilha, 
Brócolis, e Milho. Produto sem 
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16560-0 Vinagre de Vinho Branco - Conteúdo Reservada FR FORTALEZA 195,0000  6,6900  1.304,55
fermentado de ácido acético de vinho 
tinto. Composto de fermentado 
acético de vinho branco, água e 
conservante; com acidez volátil mínima 
de 4%; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalagem 
primária hermeticamente fechada e 
atóxica; e suas condições deverão 
estar de acordo com a instrução 
normativa 55/02, decreto 6.871/09, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO Exercício: 2021
4rtecnologia ANEXO ÚNICO Páginas: 13

RDC 259/02 e alterações posteriores; 
embalagem deve conter impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 750 ml.

Valor Total do Fornecedor:  602.461,28

TACIBA, 18 de Maio de 2021.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________
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