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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2022

OBJETO: Aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para os
alunos em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao glúten,
diabetes melittus tipo I, intolerância a lactose), atendendo educação infantil, ensino
fundamental e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação deste Município de Planalto-PR., a classificação ficou a seguinte:

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Classificação Lote tem Nome do produto/serviço Valor do item Situação

1 1 3 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200g, com
selo de pureza, livre de parasitas, odores
estranhos e substâncias nocivas, de palha ou
folhas torradas, prazo mínimo de validade de
03 meses a partir da data da entrega.

1.415,00 Classificado

1 1 5 CHÁ CAMOMILA. caixas com 10 saquinhos
para infusão em água quente, com peso
médio entre 10 e 15 g, com data de fabricação
e validade mínima de 6 meses.

1.275,00 Classificado

1 1 8 CHÁ MATE A GRANEL: chá erva mate
queimado, constituído de folhas novas de
espécie vegetais genuínos ligeiramente
tostados e partidos, de cor verde amarronzada
escura, com aspecto cor. cheiro e sabor
próprio., isento de sujidades, parasitas e
larvas. Validade mínima 03 meses.

Embalagem em caixas de papelão com 250
gramas e embalagem secundária em caixas
de papelão. Marca Matte Leão ou similar.

1.420,00 Classificado

1 1 20 ORÉGANO desidratado, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
lOOg, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.

568,00 Classificado

1 1 23 VINAGRE DE MAÇÃ - Acidez máxima de 4%
por embalagem. Embalagem primária pet de
750 ml. Embalagem secundária em caixas de
papelão. Produto natural, fermentado acético
de vinho metabissufito de potássio, isento de
corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos. Data de fabricação na
embalagem. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto

1.875,00 Classificado

1 1 33 IOGURTE à base de leite integral ou
constituído sabores diversos, com cultivo de
bactérias lácteas especificas. Embalagens de
1L. Refrigerado com temperaturas entre 0®C a
5°C, mistura homogênea, de consistência
pastosa, geleica, lisae brilhante, sabor fresco,

16.050,00 Classificado
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aroma próprio da variedade. Composição
nutricional com mínimo 2,9% de proteína;
máximo 1% de amido adicionado; máximo de

30% de ingredientes não lácteos. Com registro
no Ministério da Saúde e atender as portarias
451/97 do MS, 369/97 do MAPA, resolução
12/78 da Comissão de Normas e Padrões

para Alimentos. Isento de estufamento, mofo,
sem precipitação, acondicionado em
embalagem de polietileno resistente, atóxico.
Contendo na embalagem a identificação do
oroduto, marca do fabricante, validade, data
de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Identificação
de órgão de inspeção sanitária - laudo de
análise microbiológica. Transportarem veiculo
refrigerado ou em caixas térmicas
higienizadas^
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET;
O produto deve estar de acordo com a NTA 02
e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n° 29 de
13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes;
cacau em pó, maltodextrina, edulcorantes
artificiais; ciclamato de sódio, sacarina sódica.
Pode conter edulcorantes naturais.

SEM GLÚTEN. Características: cor, odor,
sabor e textura característica. Embalagem
primaria; pote plástico atóxico, resistente,
rotulado de acordo com a legislação vigente,
com lacre de proteção intacto, pesando até
250 g.
Na data da entrega o produto deve dispor de
no mínimo 06 meses de validade.

160,00 Classificado

FARINHA DE ARROZ BRANCO, tipo especial,
de primeira qualidade, fina, seca,
ligeiramente torrada e peneirada. De sabor
neutro, indicada para celíacos. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 7 meses contados a partir
da data de entrega, acondicionados em
embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico.
Não conter glúten.

71,00 Classificado

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - Biscoito

sem lactose tipo Maria / Leite. Produzido,
embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente.
Embalagem contendo 360g a 400g.
Validade mínima de 6 meses a contar da data

de entrega.

820,00 Classificado

AMIDO DE MILHO. Embalagem de 1 kg. 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
meses a partir da data de entrega^

1.072,50 Classificado
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BOBINA DE PLÁSTICO p/ acondicionamento
de alimentos até 7 kg rolo d 100 unidades.

2.070,00 Classificado

CHA DE ERVA-DOCE, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
15g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

seis) meses a contar da data de entrega.

1.137,00 Classificado

10 COLORÍFICO, pct d 500 gr. Produto com odor
próprio, não rançoso e sem umidade dentro
da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo 6 meses.

1.824,00 Classificado

13 CRAVO DA ÍNDIA - acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico atóxico
transparente, contendo lOgr, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
ornecedor, data de fabricação e validade,
sento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega

490,00 Classificado

18 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEIS. Punho
com bainha; produto de uso único, modelo
transparente. Tamanho: M e G. Caixa com
100 unidades.

18,50 Classificado

21 POLVILHO AZEDO embalagem com 500 gr
de plástico ou papel, contendo data de
fabricação e validade, validade mínima de 03
meses a contar da entrega.

1.012,50 Classificado

34 BISCOITO SALGADO - Cream craker, de

primeira qualidade, Acondicionado em
embalagem de 400g. segundo os padrões da
resolução n® 259 de 20/09/2002 do Ministério
da Saúde. Os biscoitos ou bolachas deverão

ser fabricados a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos,
devendo estar em perfeito estado de
conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organoléticos anormais. Não
devem apresentar cor esverdeada com pontos
brancos e cinza (mofo); não devem estar com
cheiro de mofo; não devem estar com

perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco
solto no pacote. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.

3.250,00 Classificado

MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ

(MACARRÁO SEM GLÚTEN) com ovos
massa feita a partir do arroz, com ovos,
acondicionados em embalagem de 400g a
500g, de forma íntegra e sem perfurações.

55,00 Classificado
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Produto fisicamente bem conservado, não
triturado peio manuseio excessivo, com data
de validade não inferior a 3 meses a partir da
entrega do produto. Formato parafuso, penne,
ou fusilii.

slão conter glúten.

2 4 1 BOLACHA ÁGUA E SAL SEM LACTOSE: o
produto deve estar de acordo com a NTA 02
e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n" 29 de
13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, açúcar, sem colesterol,
sem lactose.

Características: cor, odor, sabor e textura
característica. Embalagem primária: pacotes
com dupla embalagem de polipropiieno,
resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g.
Na data da entrega o produto deve dispor de
no minimo 06 meses de validade.

1.387,50 Classificado

3 1 4 CANELA EM PÓ - embalagem de polietileno
transparente contendo 30 grama de produto;
deve constar data de fabricação e validade;
não deverá conter umidade, odor

desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

285,00 Classificado

3 1 6 CHÁ CAPIM CIDREIRA , caixas com 10
saquinhos para infusão em água quente, com
peso médio entre 10 e 15 g, com data de
fabricação e validade mínima de 6 meses.

1.170,00 Classificado

3 1 9 COCO RALADO sem açúcar embalagem com
100 gr. Coco raiado, embalado em plástico
atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo
de cor branca, sem manchas, odor próprio,
não rançoso e sem umidade dentro da
embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo, 6 meses.

197,00 Classificado

3 1 12 ALECRIM SECO, embalagem de polietileno
transparente contendo 10 gramas de produto;
deve constar data de fabricação e validade;
não deverá conter umidade, odor

desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

296,00 Classificado

3 1 15 FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo
para pão: ingredientes: saccharomyces
cerevisiae e monoesteara de sorbitana.

Embalagem de SOOg de filme de poiiéster
metalizado laminado com polietileno. Sabor,
cor e odor característico. Fabricado a partir de
matérias primas em perfeito estado sanitário,
não deverá conter substâncias estranhas à

sua composição, cheiro a mofo e sabor
amargo. Na embalagem deverá conter data de

1.515,50 Classificado

cr^
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fabricação e validade. Validade no mínimo 6
meses a partir da data de entrega.

26 FILTRO DE CAPE - filtros em TNT para coar
café- tamanho 103 (grande) produto 100%
polipropileno- lavável e até 5x reutilizável.
Caixas com 30 filtros.

1.320,00 Classificado

27 CANELA EM RAMA - embalagem de
polietileno transparente contendo 10 gramas
de produto in natura; deve constar data de
abricaçâo e validade; não deverá conter
umidade, odor desagradável, bolor e
sujidades; validade mínima de 06(seis) meses
a partir da data de entrega do produto.

470,00 Classificado

30 ACHOCOLATADO NATURAL EM PÓ -
açúcar mascavo orgânico com cacau em pó.
Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade e atender as
especificações técnicas. O produto devera
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.

10.850,00 Classificado

16 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO (Amido de
milho (Bacilius thuringiensis e/ou
Streptomyces viridochromogenes e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays),
fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico.

Alérgicos: pode conter ovos, soja, leite, trigo,
centeio, cevada, aveia e amendoim, contém
glúten). Produto livre de sujidades, parasitas e
larvas. Produto formado de substâncias

químicas que por influência do calor e/ou
umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com
farinhas, amidos ou féculas, aumentando lhes
o volume e a porosidade. Não contém glúten.
Embalagem PET de 250g cada. O produto
deverá estar em conformidade com as leis

,especificas vigentes, validade: mínimo de 03
meses a partir da data de entrega.

1.805,00 Classificado

24 NOZ MOSCADA - acondicionado em

embalagem reforçada e apropriada para o
produto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. c/ 8 grs.

429,00 Classificado

31 AÇÚCAR CRISTAL - embalagem com 5 kg.
Contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com

aspectos sólidos e cristais bem definidos, cor
branca, odor e sabor próprios do produto, livre
de fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais.

12.360.00 Classificado
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com embalagem primária em plástico
resistente que garanta a integridade do
produto até o consumo, com prazo de validade
de 01 (um) ano a partir da data de entrega. A
data de validade deverá constar na

embalagem primária.

ATACADO MINIPREÇO LIDA

Classificação Lote tem Mome do produto/serviço Valor do item Situação

CANELA EM PÓ - embalagem de polietileno
transparente contendo 30 grama de produto;
deve constar data de fabricação e validade;
não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujldades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto

277,50 Classificado

13 CRAVO DA índia - acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico atóxico
transparente, contendo lOgr, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega

484,00 Classificado

16 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO (Amido de
milho (Bacilius thuringiensis e/ou
Streptomyces viridochromogenes e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays),
fermentos químicos pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio e fosfato
monocálcico. Alérgicos; pode conter ovos,
soja, leite, trigo, centeio, cevada, aveia e
amendoim, contém glúten). Produto livre de
sujidades, parasitas e larvas. Produto
formado de substâncias químicas que por
influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou

féculas, aumentando lhes o volume e a
porosidade. Não contém glúten. Embalagem
PET de 250g cada. O produto deverá estar
em conformidade com as leis especificas
vigentes, validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega.

1.732,50 Classificado

25 CAFÉ EM PÓ - torrado e moído. Tradicional,
procedente de grãos sãos, limpos e isentos
de impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente,
vedado, hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de selo de pureza ABIC. Prazo mínimo
de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega. Embalagem com 500 gramas.

7.375,00 Classificado

29 GRANOLA SABOR NATURAL, sem adição 690,00 Classificado

Qw-
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de açúcar; ingredientes: flocos de aveia, fibra
de trigo, óleos vegetais {milho e ou girassol e
ou algodão), frutas tropicais desidratadas,
maltodextrina, uva passa, flocos de cereais,
fibra natural solúvel, castanha de caju, flocos
de milho, sal, alfarroba desidratada,
edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de
esteviol, aromas e corante natural urucum.
contém glúten. Embalagem com 250g

31 AÇÚCAR CRISTAL - embalagem com 5 kg.
Contendo no mínimo 99,3% de sacarose,

com aspectos sólidos e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor próprios
do produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais, com embalagem
primária em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo, com
prazo de validade de 01 (um) ano a partir da
data de entrega. A data de validade deverá
constar na embalagem primária.

11.910,00 Classificado

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% SÓ
STÉVIA.
Ingredientes: água, edulcorantes naturais
glicosídeos de steviol, conservantes:
benzoato de sódio e sorbato de potássio,
acidulante: ácido cítrico. Produzidos com

100% de edulcorante natural de stévia. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem sacarina,
sem acesulfame-k. Unidades de 80 ml.

Prazo de validade mínimo 12 meses a contar

a partir da data de entrega.

74,70 Classificado

COOKIE INTEGRAL DIET:

O produto deve estar de acordo com a NTA
02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n® 29
de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.
Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
óleos vegetais, amido de milho ou fubá,
castanha de cajú e/ou castanha do Pará,
edulcorantes naturais, corante natural. Pode
conter edulcorante artificial sucralose. Sem

gordura trans.
Características: cor, odor, sabor e textura
característica.

Embalagem primaria: saco de filme de
poliéster metalizado, atóxico, resistente,
hermeticamente selado, contendo até 200 g.
Rotulado de acordo com a legislação vigente
Na data da entrega o produto deve dispor de
no mínimo 05 meses de validade.

477,00 Classificado

GELÉIA DE FRUTAS DIET
Especificação técnica: (pote de vidro de até
280g). Geléia de frutas diet, com 0®/o de
açúcar.

255,00 Classificado

C7^
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Sabores variados como: morango, amora,
framboesa, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba, entre outras combinações.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
nformações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

1 2 5 OGURTE DIET 170 G. - Iogurte de frutas,
sem adição de açúcar, obtido de leite
Dasteurizado, com consistência cremosa ou
firme, em embalagem de até 170 g., com
validade máxima de 30 dias, a partir da data
de recebimento.

A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
nformaçâo nutricional, número de lote, data
de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção.

124,00 Classificado

1 3 2 -ÉCULA DE BATATA, tipo de farináceo
derivado da batata, utilizado em mingaus,
bolo, tortas, biscoito. Embalado em pacote de
até 500g e com validade superior a 4 meses
a partir da data de entrega do produto.
Sem Glúten.

88,50 Classificado

1 3 4 MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ
(MACARRÃO SEM GLÚTEN) com ovos
massa feita a partir do arroz, com ovos,
acondicionados em embalagem de 400g a
500g, de forma íntegra e sem perfurações.
Produto fisicamente bem conservado, não

triturado pelo manuseio excessivo, com data
de validade não inferior a 3 meses a partir da
entrega do produto. Formato parafuso,
penne, ou fusilli.
Não conter glúten.

54,50 Classificado

1 3 5 MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ
INTEGRAL (MACARRÃO SEM GLÚTEN)
com ovos massa feita a partir do arroz, com
ovos, acondicionados em embalagem de
400g a 500g, de forma íntegra e sem
perfurações.
Produto fisicamente bem conservado, não
triturado pelo manuseio excessivo, com data
de validade não inferior a 3 meses a partir da
entrega do produto. Formato parafuso,
penne, fusilli. Não conter glúten.

88,00 Classificado

1 4 1 BOLACHA ÃGUA E SAL SEM LACTOSE: o
produto deve estar de acordo com a NTA 02
e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n° 29 de
13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

1.380,00 Classificado
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ólico, gordura vegetal, açúcar, sem
colesterol, sem lactose.

Características: cor, odor, sabor e textura
característica. Embalagem primária: pacotes
com dupla embalagem de polipropileno,
resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g.
Na data da entrega o produto deve dispor de
no mínimo 06 meses de validade.

1 4 3 OGURTE SEM LACTOSE - sabor morango,
sem lactose, sem adição de açúcares , com
baixo teor de gordura totais, alta
digestibilidade. Embalagem de até 180g.
Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega do produto.

379,50 Classificado

1 4 5 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO SEM
LACTOSE.

Contendo leite Integral, maltodextrína, soro
de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C),
minerais (ferro e zinco) e emulsificante
ecitina de soja.
Lata comaté400g.
A mesma não pode estar danificada e deve
conter data de fabricação e validade.
Prazo mínimo de validade 06 meses.

1.082,50 Classificado

2 1 3 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200g, com
selo de pureza, livre de parasitas, odores
estranhos e substâncias nocivas, de palha ou
folhas torradas, prazo mínimo de validade de
03 meses a partir da data da entrega.

1.420,00 Classificado

2 1 6 CHÁ CAPIM CIDREIRA , caixas com 10
saquinhos para infusão em água quente,
com peso médio entre 10 e 15 g, com data de
fabricação e validade mínima de 6 meses.

1.167,00 Classificado

2 1 9 COCO RALADO sem açúcar embalagem
com 100 gr. Coco ralado, embalado em
plástico atóxico e com embalagem íntegra.
Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor

próprio, não rançoso e sem umidade dentro
da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo, 6 meses.

195,00 Classificado

2 1 12 ALECRIM SECO, embalagem de polietileno
transparente contendo 10 gramas de
produto; deve constar data de fabricação e
validade; não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

290,00 Classificado

2 1 19 MARGARINA CREMOSA sem sal Mínimo de

70% de lipídios, pote intacta de 1 Kg, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 3 meses na
data da entrega.

3.187,50 Classificado

2 1 33 IOGURTE à base de leite integral ou 16.080,00 Classificado

cr^
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constituído sabores diversos, com cultivo de
bactérias lácteas específicas. Embalagens de
1L. Refrigerado com temperaturas entre 0°C
a 5°C, mistura homogênea, de consistência
Dastosa, geleica, lisa e brilhante, sabor
resco, aroma próprio da variedade.
Composição nutricional com mínimo 2,9% de
proteína; máximo 1% de amido adicionado;
máximo de 30% de ingredientes não lácteos.
Com registro no Ministério da Saúde e
atender as portarias 451/97 do MS, 369/97 do
MAPA, resolução 12/78 da Comissão de
Mormas e Padrões para Alimentos. Isento de
estufamento, mofo, sem precipitação,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxico. Contendo na embalagem
a identificação do produto, marca do
fabricante, validade, data de embalagem,
Deso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Identificação de órgão de
inspeção sanitária - laudo de análise
microbiológica. Transportar em veiculo
refrigerado ou em caixas térmicas
nigienizadas.

ACHOCOLATADO EM PÒ DIET:
O produto deve estar de acordo com a NTA
02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n® 29
de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.
Ingredientes: cacau em pó, maltodextrina,
edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio,

sacarina sódica. Pode conter edulcorantes

naturais.

SEM GLÚTEN. Características: cor, odor,
sabor e textura característica. Embalagem
primaria: pote plástico atóxico, resistente,
rotulado de acordo com a legislação vigente,
com lacre de proteção intacto, pesando até
250 g.
Na data da entrega o produto deve dispor de
no mínimo 06 meses de validade.

164,50 Classificado

FARINHA DE ARROZ BRANCO, tipo
especial, de primeira qualidade, fina, seca,
ligeiramente torrada e peneirada. De sabor
neutro, indicada para celíacos. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 7 meses contados a

partir da data de entrega, acondicionados em
embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico.
Não conter glútem

71,60 Classificado

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - Biscoito

sem iactose tipo Maria / Leite. Produzido,
embalado e entregue em conformidade com
a legislação sanitária vigente.
Embalagem contendo 360g a 400g.
Validade mínima de 6 meses a contar da data

de entrega.

825,00 Classificado
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3 1 5 CHA CAMOMILA, caixas com 10 saquinhos
Dara infusão em água quente, com peso
médio entre 10 e 15 g, com data de
■abricação e validade mínima de 6 meses.

1.290,00 Classificado

3 1 8 CHÁ MATE A GRANEL: chá erva mate
queimado, constituído de folhas novas de
espécie vegetais genuínos ligeiramente
tostados e partidos, de cor verde
amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro
e sabor próprio., isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima 03
meses. Embalagem em caixas de papelão
com 250 gramas e embalagem secundária
em caixas de papelão. Marca Matte Leão ou
similar.

1.440,00 Classificado

3 1 14 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.
Embalagem primária: sacos plásticos ou de
papel de 1 kg. Farinha de mandioca torrada
fabricadas a partir de matérias primas

l impas, isentas de matéria terrosa e
parasitos. Não podem estar úmidas,
fermentadas ou rançosas. Produto obtido
pela ligeira torração da raladura das raízes
de mandioca (Manibot utilissima)
previamente descascada, lavada, e isentas
do radical cianeto.Na embalagem deverá
constar data da fabricação data de validade
e número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.

642,00 Classificado

3 1 17 LOURO SECO - acondicionado em
embalagem reforçada e apropriada para o o
produto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. com 05 grs

340,00 Classificado

3 1 23 VINAGRE DE MAÇÃ - Acidez máxima de 4%
por embalagem. Embalagem primária pet de
750 ml. Embalagem secundária em caixas de
papelão. Produto natural, fermentado acético
de vinho metabissufito de potássio, isento de
corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos. Data de fabricação na
embalagem. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto

1.945,00 Classificado

3 1 24 NOZ MOSCADA - acondicionado em
embalagem reforçada e apropriada para o
produto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. c/ 8 grs.

420,00 Classificado

3 1 27 CANELA EM RAMA - embalagem de
polietileno transparente contendo 10 gramas
de produto in natura; deve constar data de
fabricação e validade; não deverá conter
umidade, odor desagradável, bolor e

470,00 Classificado
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sujidades; validade mínima de 06(seis)
meses a partir da data de entrega do produto.

3 1 32 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

ENRIQUECIDA; Embalagem de 5kg, com
erro e e ácido fólico, composição mínima de
75 mcg de ácido fólico e 2,1 de ferro, na
porção de 50 g. Contem glúten. Embalagem
atóxica devidamente rotulada conforme

egislação vigente.Validade mínima 06 meses
e fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto.

7.975,00 Classificado

4 1 1 AMIDO DE MILHO. Embalagem de 1 kg. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
nformaçâo nutriclonal, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. 0
produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.

1.092,00 Classificado

4 1 2 BOBINA DE PLÁSTICO p/ acondicionamento
de alimentos até 7 kg rolo c/100 unidades.

2.137,50 Classificado

4 1 7 CHÁ DE ERVA-DOCE, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
15g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricionai, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade,
isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.

1.155,00 Classificado

4 1 10 COLORÍFICO, pct d 500 gr. Produto com
odor próprio, não rançoso e sem umidade
dentro da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo 6 meses.

1.830,00 Classificado

4 1 15 FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo
para pão: ingredientes: saccharomyces
cerevisiae e monoesteara de sorbitana.

Embalagem de 500g de filme de poliéster
metaiizado laminado com polietileno. Sabor,
cor e odor característico. Fabricado a partir
de matérias primas em perfeito estado
sanitário, não deverá conter substâncias
estranhas à sua composição, cheiro a mofo e
sabor amargo. Na embalagem deverá conter
data de fabricação e validade. Validade no
mínimo 6 meses a partir da data de entrega.

1.550,50 Classificado

4 1 20 ORÉGANO desidratado, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
lOOg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricionai,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima

de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

636,00 Classificado

4 1 21 POLVILHO AZEDO embalagem com 500 gr 1.050,00 Classificado
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30

de plástico ou papel, contendo data de
fabricação e validade, validade mínima de 03
meses a contar da entrega.

ACHOCOLATADO NATURAL EM PÓ -
açúcar mascavo orgânico com cacau em pó.
Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade e atender as
especificações técnicas. O produto devera
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.

34 BISCOITO SALGADO - Cream craker, de

primeira qualidade, Acondicionado em
embalagem de 400g. segundo os padrões da
resolução n° 259 de 20/09/2002 do Ministério
da Saúde. Os biscoitos ou bolachas deverão

ser fabricados a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito estado
de conservação. São rejeitados os biscoitos
ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organoléticos anormais. Não
devem apresentar cor esverdeada com
pontos brancos e cinza (mofo); não devem
estar com cheiro de mofo; não devem estar
com perfurações (carunchos e outros
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem
pó branco solto no pacote. O produto devera
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

10.865,00 Classificado

3.400,00 Classificado

SUPERMERCADO LINK LTDA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

AMIDO DE MILHO. Embalagem de 1 kg, 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 meses a partir da data de entrega.

10

Valor do item

COCO RALADO sem açúcar embalagem
com 100 gr. Coco raiado, embalado em
plástico atóxico e com embalagem integra.
Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor

próprio, não rançoso e sem umidade dentro
da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo, 6 meses.

COLORIFICO, pct c/ 500 gr. Produto com
odor próprio, não rançoso e sem umidade
dentro da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo 6 meses.

Situação

1.071,00 Classificado

194,50

1.821,00

Classificado

Classificado

Cr^
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11 AÇAFRÂO EM PÓ - embalagem de
polietileno transparente contendo 50 gramas
de produto: deve constar data de fabricação e
validade; não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto. Entrega parcelada.

347,50 Classificado

12 ALECRIM SECO, embalagem de polietileno
transparente contendo 10 gramas de
produto; deve constar data de fabricação e
validade; não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

288,00 Classificado

15 FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo
para pão: ingredientes: saccharomyces
cerevisiae e monoesteara de sorbitana.

Embalagem de 500g de filme de poliéster
metalizado laminado com polietileno. Sabor,
cor e odor característico. Fabricado a partir
de matérias primas em perfeito estado
sanitário, não deverá conter substâncias
estranhas à sua composição, cheiro a mofo e
sabor amargo. Na embalagem deverá conter
data de fabricação e validade. Validade no
mínimo 6 meses a partir da data de entrega.

1.512,70 Classificado

21 POLVILHO AZEDO embalagem com 500 gr
de plástico ou papei, contendo data de
fabricação e validade, validade mínima de 03
meses a contar da entrega.

1.010,00 Classificado

22 QUEIJO MUÇARELA, pct c/1 kg. de massa
filada, elástica, sabor suave, cor levemente
amarelada, obtido a partir do leite
pasteurizado, em peça fatiada, embalado
com filme plástico com barreira termo
encolhívei atóxico, limpo, não violado,
resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo
parcial, permitindo a perfeita aderência do
continente ao conteúdo que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricionai, número
de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricuitura/SiF/DIPOA e carimbo de
inspeção.

9.312,00 Classificado

32 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

ENRIQUECIDA: Embalagem de 5kg, com
ferro e e ácido fólico, composição mínima de
75 mcg de ácido fólico e 2,1 de ferro, na
porção de 50 g. Contem glúten. Embalagem
atòxica devidamente rotulada conforme

legislação vigente.Validade mínima 06 meses
e fabricação não superior a 30 dias da

7.900,00 Classificado

cr"
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entrega do produto.

34 BISCOITO SALGADO - Cream craker, de

primeira qualidade, Acondicionado em
embalagem de 400g. segundo os padrões da
resolução n° 259 de 20/09/2002 do Ministério
da Saúde. Os biscoitos ou bolachas deverão

ser fabricados a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa,
Darasitos, devendo estar em perfeito estado
de conservação. São rejeitados os biscoitos
ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organoiéticos anormais. Não
devem apresentar cor esverdeada com
oontos brancos e cinza (mofo); não devem
estar com cheiro de mofo; não devem estar
com perfurações (carunchos e outros
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem
pó branco solto no pacote. O produto devera
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

3.245,00 Classificado

14 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.

Embalagem primária: sacos plásticos ou de
Dapel de 1 kg. Farinha de mandioca torrada
fabricadas a partir de matérias primas
limpas, isentas de matéria terrosa e
parasitos. Não podem estar úmidas,
fermentadas ou rançosas. Produto obtido
pela ligeira torração da raladura das raízes
de mandioca (Manibot utilissima)
previamente descascada, lavada, e isentas
do radical cianeto.Na embalagem deverá
constar data da fabricação data de validade

número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.

640,80 Classificado

16 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO (Amido de
milho (Bacilius thuringiensis e/ou
Streptomyces viridochromogenes e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays),
fermentos químicos pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio e fosfato
monocáicico. Alérgicos: pode conter ovos,
soja, leite, trigo, centeio, cevada, aveia e
amendoim, contém glúten). Produto livre de
sujidades, parasitas e larvas. Produto
formado de substâncias químicas que por
influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas, aumentando lhes o volume e a

porosidade. Não contém glúten. Embalagem
PET de 250g cada. O produto deverá estar
em conformidade com as leis especificas
vigentes, validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega.

1.735,00 Classificado

17 LOURO SECO - acondicionado em

embalagem reforçada e apropriada para o
332,00 Classificado
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jroduto contendo rótulo com número de lote,

data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. com 05 grs

2 1 24 NOZ MOSCADA - acondicionado em

embalagem reforçada e apropriada para o
Droduto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. c/ 8 grs.

414,00 Classificado

2 1 25 CAFÉ EM PÓ - torrado e moldo. Tradicional,
procedente de grãos sãos, limpos e isentos
de impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente,
vedado, hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de selo de pureza ABIC. Prazo mínimo
de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega. Embalagem com 500 gramas.

7.395,00 Classificado

2 1 26 FILTRO DE CAFÉ - filtros em TNT para coar
café- tamanho 103 (grande) produto 100%
polipropileno- lavável e até 5x reutilizável.
Caixas com 30 filtros.

1.317,00 Classificado

2 1 27 CANELA EM RAMA - embalagem de
polietileno transparente contendo 10 gramas
de produto in natura; deve constar data de
fabricação e validade; não deverá conter
umidade, odor desagradável, bolor e
sujidades; validade mínima de 06(seis)
meses a partir da data de entrega do produto.

458,00 Classificado

2 1 28 MANJERICÃO DESIDRATADO
acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico transparente, contendo
aproximadamente 30g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.

575,00 Classificado

2 1 30 ACHOCOLATADO NATURAL EM PÓ -
açúcar mascavo orgânico com cacau em pó.
Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade e atender as
especificações técnicas. O produto devera
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.

10.775,00 Classificado

2 1 31 AÇÚCAR CRISTAL - embalagem com 5 kg.
Contendo no mínimo 99,3% de sacarose,

com aspectos sólidos e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor próprios
do produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de

11.940,00 Classificado



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 75.460.525/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pÍanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais, com embalagem
primária em plástico resistente que garanta a
ntegridade do produto até o consumo, com
prazo de validade de 01 (um) ano a partir da
data de entrega. A data de validade deverá
constar na embalagem primária.

3 1 2 BOBINA DE PLÁSTICO p/ acondicionamento
de alimentos até 7 kg rolo c/100 unidades.

2.083,50 Classificado

3 1 7 CHÁ DE ERVA-DOCE, em embalagem
)lástica transparente resistente, contendo
15g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.

1.140,00 Classificado

3 1 13 CRAVO DA ÍNDIA - acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico atóxico
transparente, contendo lOgr, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega

496,00 Classificado

3 1 20 ORÉGANO desidratado, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
lOOg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima

de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

579,20 Classificado

4 1 4 CANELA EM PÓ - embalagem de polietileno
transparente contendo 30 grama de produto;
deve constar data de fabricação e validade;
não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

291,00 Classificado

4 1 23 VINAGRE DE MAÇÃ - Acidez máxima de 4%
por embalagem. Embalagem primária pet de
750 ml. Embalagem secundária em caixas de
papelão. Produto natural, fermentado acético
de vinho metabissufito de potássio, isento de
corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos. Data de fabricação na
embalagem. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto

1.995,00 Classificado

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

Classificação LÓté Item Nome do produto/serviço Valòr do itehh Situação

1 1 2 BOBINA DE PLÁSTICO p/ acondicionamento 2.068,50 Classificado

cr^
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de alimentos até 7 kg rolo c/100 unidades.

1 1 5 CHÁ CAPIM CIDREIRA , caixas com 10
saquinhos para infusão em água quente,
com peso médio entre 10 e 15 g, com data de
abricação e validade mínima de 6 meses.

1.161,00 Classificado

1 1 7 CHÁ DE ERVA-DOCE, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
15g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos Ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade,
sento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.

1.131,00 Classificado

1 1 14 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.

Embalagem primária: sacos plásticos ou de
papel de 1 kg. Farinha de mandioca torrada
fabricadas a partir de matérias primas
impas, isentas de matéria terrosa e
parasitos. Não podem estar úmidas,
érmentadas ou rançosas. Produto obtido
Dela ligeira torração da raladura das raízes
de mandioca (Manibot utilissima)
Dreviamente descascada, lavada, e isentas
do radical cianeto.Na embalagem deverá
constar data da fabricação data de validade
e número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.

639,60 Classificado

1 1 17 LOURO SECO - acondicionado em
embalagem reforçada e apropriada para o o
produto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. com 05 grs

330,00 Classificado

1 1 19 MARGARINA CREMOSA sem sal Mínimo de

70% de lipídios, pote intacta de 1Kg, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 3 meses na
data da entrega.

3.162,50 Classificado

1 1 24 NOZ MOSCADA - acondicionado em

embalagem reforçada e apropriada para o
produto contendo rótulo com número de lote,
data de fabricação, validade mínima de 6
meses a partir da entrega, fórmula e
procedência em pct. c/ 8 grs.

412,50 Classificado

1 1 26 FILTRO DE CAFÉ-filtros em TNT para coar
café- tamanho 103 (grande) produto 100%
polipropileno- lavável e até 5x reutilizável.
Caixas com 30 filtros.

1.314,00 Classificado

1 1 27 CANELA EM RAMA - embalagem de
polietileno transparente contendo 10 gramas
de produto In natura; deve constar data de
fabricação e validade; não deverá conter
umidade, odor desagradável, bolor e
sujidades; validade mínima de 06(seis)

454,00 Classificado

or-
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meses a partir da data de entrega do produto.

1 1 28 MANJERICÃO DESIDRATADO
acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico transparente, contendo
aproximadamente 30g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

seis) meses a contar da data de entrega.

572,50 Classificado

1 1 30 ACHOCOLATADO NATURAL EM PÔ -
açúcar mascavo orgânico com cacau em pó.
Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutriclonais, data de validade e atender as
especificações técnicas. 0 produto devera
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.

10.770,00 Classificado

2 1 4 CANELA EM PÓ - embalagem de polietileno
transparente contendo 30 grama de produto;
deve constar data de fabricação e validade;
não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

283,50 Classificado

2 1 5 CHÁ GAMOMILA, caixas com 10 saquinhos
para infusão em água quente, com peso
médio entre 10 e 15 g, com data de
fabricação e validade mínima de 6 meses.

1.287,00 Classificado

2 1 8 CHÁ MATE A GRANEL: chá erva mate
queimado, constituído de folhas novas de
espécie vegetais genuínos ligeiramente
tostados e partidos, de cor verde
amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro
e sabor próprio., isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima 03
meses. Embalagem em caixas de papelão
com 250 gramas e embalagem secundária
em caixas de papelão. Marca Matte Leão ou
similar.

1.428,00 Classificado

2 1 11 AÇAFRÂO EM PÓ - embalagem de
polietileno transparente contendo 50 gramas
de produto; deve constar data de fabricação e
validade; não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades: validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto. Entrega parcelada.

350,00 Classificado

2 1 15 FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo
para pão: ingredientes: saccharomyces
cerevisíae e monoesteara de sorbitana.

Embalagem de 500g de filme de poliéster
metalizado laminado com polietileno. Sabor,
cor e odor característico. Fabricado a partir

1.513,40 Classificado
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de matérias primas em perfeito estado
sanitário, não deverá conter substâncias

estranhas á sua composição, cheiro a mofo e
sabor amargo. Na embalagem deverá conter
data de fabricação e validade. Validade no
mínimo 6 meses a partir da data de entrega.

2 1 20 ORÉGANO desidratado, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
100g, com identificação na embalagem
rótulo) dos Ingredientes, valor nutricional,
Deso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujldades, parasitas,
arvas e material estranho. Validade mínima

de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

571,20 Classificado

2 1 23 VINAGRE DE MAÇÃ - Acidez máxima de 4%
por embalagem. Embalagem primária pet de
750 ml. Embalagem secundária em caixas de
papelão. Produto natural, fermentado acético
de vinho metabissufito de potássio, isento de
corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos. Data de fabricação na
embalagem. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto

1.895,00 Classificado

2 1 32 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

ENRIQUECIDA: Embalagem de 5kg, com
ferro e e ácido fòlico, composição mínima de
75 mcg de ácido fólico e 2,1 de ferro, na
porção de 50 g. Contem glúten. Embalagem
atóxica devidamente rotulada conforme

legislação vigente.Validade mínima 06 meses
e fabricação não superior a 30 dias da
entrega do produto.

7.910,00 Classificado

2 2 2 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% SÓ
STÉVIA.
Ingredientes: água, edulcorantes naturais
glicosídeos de steviol, conservantes:
benzoato de sódio e sorbato de potássio,
acidulante: ácido cítrico. Produzidos com

100% de edulcorante natural de stévia. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem sacarina,
sem acesulfame-k. Unidades de 80 ml.

Prazo de validade mínimo 12 meses a contar

a partir da data de entrega.

74,75 Classificado

2 2 4 GELÉIA DE FRUTAS DIET
Especificação técnica: (pote de vidro de até
280g). Geléia de frutas diet, com 0% de
açúcar.
Sabores variados como: morango, amora,
framboesa, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba, entre outras combinações.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto.

256,50 Classificado
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Deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

AMIDO DE MILHO. Embalagem de 1 kg. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
nformação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.

1.078,50 Classificado

10 COLORIFICO, pct c/ 500 gr. Produto com
odor próprio, não rançoso e sem umidade
dentro da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo 6 meses.

1.827,00 Classificado

16 FERMENTO EM PD QUÍMICO (Amido de
milho (Bacilius thuringiensis e/ou
Streptomyces viridochromogenes e/ou
Agrobacterium tumefaclens e/ou Zea mays),
êrmentos químicos pírofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio e fosfato
monocálcico. Alérgicos: pode conter ovos,
soja, leite, trigo, centeio, cevada, aveia e
amendoim, contém glúten). Produto livre de
sujidades, parasitas e larvas. Produto
formado de substâncias químicas que por
influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou

féculas, aumentando lhes o volume e a
porosidade. Não contém glúten. Embalagem
PET de 250g cada. O produto deverá estar
em conformidade com as leis especificas
vigentes, validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega.

1.745,00 Classificado

21 POLVILHO AZEDO embalagem com 500 gr
de plástico ou papel, contendo data de
fabricação e validade, validade mínima de 03
meses a contar da entrega.

1.030,00 Classificado

25 CAFÉ EM PÓ - torrado e moído. Tradicional,
procedente de grãos sãos, limpos e isentos
de impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente,
vedado, hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de selo de pureza ABIC. Prazo mínimo
de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega. Embalagem com 500 gramas.

7.420,00 Classificado

31 AÇÚCAR CRISTAL - embalagem com 5 kg.
Contendo no mínimo 99,3% de sacarose,
com aspectos sólidos e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor próprios
do produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais, com embalagem

12.264,00 Classificado

Cf^
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primária em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo, com
prazo de validade de 01 (um) ano a partir da
data de entrega. A data de validade deverá
constar na embalagem primária.

34 BISCOITO SALGADO - Cream craker, de
primeira qualidade, Acondicionado em
embalagem de 400g. segundo os padrões da
resolução n° 259 de 20/09/2002 do Ministério
da Saúde, Os biscoitos ou bolachas deverão

ser fabricados a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito estado
de conservação. São rejeitados os biscoitos
ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organoléticos anormais. Não
devem apresentar cor esverdeada com
pontos brancos e cinza (mofo); não devem
estar com cheiro de mofo; não devem estar
com perfurações (carunchos e outros
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem
pó branco solto no pacote. O produto devera
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

3.315,00 Classificado

FARINHA DE ARROZ BRANCO, tipo
especial, de primeira qualidade, fina, seca,
ligeiramente torrada e peneirada. De sabor
neutro, indicada para celíacos. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 7 meses contados a

partir da data de entrega, acondicionados em
embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico.
Não conter glúten.

72,90 Classificado

COCO RALADO sem açúcar embalagem
com 100 gr. Coco ralado, embalado em
plástico atóxico e com embalagem íntegra.
Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor
próprio, não rançoso e sem umidade dentro
da embalagem. Livre de sujidades e
contaminantes. Com validade no momento da

entrega de, no mínimo, 6 meses.

197,50 Classificado

12 ALECRIM SECO, embalagem de polietileno
transparente contendo 10 gramas de
produto; deve constar data de fabricação e
validade; não deverá conter umidade, odor
desagradável, bolor e sujidades; validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto.

300,00 Classificado

13 CRAVO DA ÍNDIA - acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico atóxico
transparente, contendo lOgr, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.

498,00 Classificado
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Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega
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