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20. 7768

Biscoito de MAISENA SEM
LACTOSE. Pcte 400 gr contém
(Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, amido de
milho, açucar invertido, gordura
vegetal hidrogenada, sal, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
pirofosfato d issód ico), melhorador
de farinha (metabissulfito de
sódio), emulsificante (lacticina de
soja) e aromatizante.

PCTE 5,3 8,01
qoÃ R$ 6 42

21 7769

Biscoito doce rosquinha de
chocolate SEM LACTOSE. Pcte
4009r contém (Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
pirofosfato dissódico), melhorador
de farinha (metabissulfito de
sódio), emulsificante (lacticina de
soja) e aromatizante.

PCTE 7,05 9,8í 4,3 R$ 7,0s

crr
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3,38 R$ 7,09

Biscoito doce rosquinha de coco
SEM LACTOSE. Pcte 4009r
contém (Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
pirofosfato dissódico),melhorador
de farinha (metabissulfito de
sódio),emulsificante (lacticina de
soja) e aromatizante.

PCTE 8,91 8,99

R$ 6,13ZJ. 5748
Biscoito recheado 335 gr. Sabor a
definir

PCTE 5,75

R$ 2,9124 5750
Biscoito, tipo Wafer. Embalagem
com no mínimo 140 gr. Sabor a
definir

PCTE 3,49 2,15

R$ 5,5625 692

Bolacha (biscoito) doce sabor
maisena Pacote de 400 gramas
Farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açucar, gordura
vegetal, creme de milho, açucar
invertido, amido, sal, estabilizante
lectina se soja, fermentos químicos
( bicarbonado de amônia e de
sódio), acidulante, ácido láctico,
aromatizante e melhorador de
farinha protease, (lNS 1 101 i)

UN 5,99 5,78 4,9

II

CJI
crt
a\9

(

7770

6,5

3,1



(

26 691

Bolacha (biscoito) salgado água e
sal Pacote com 400 gramas
Farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal
(soja palma), amido, extrato de
malte, açucar invertido, sal,
fermento biológico, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
(lNS 500 ii), acidulante, ácido
láctico (lNS 270), melhoradores de
farinha protease, (lNS 1101 i)

metabissulfito de sódio (lNS 223),
enzima xilanase.

4,83 5,65 R$ 5,46

27

Bolinho, tipo pronto para consumo
Sabor baunilha com recheio de
chocolate. Acondicionado em
embalagem individual de 40 gr.

UN 1,1 1,79 2,4

28. 7747

Bolo recheado e confeitado (tipo
aniversário). Com massa de
branca. Cobertura de chantilly.
Recheio de creme com leite
condensado ou doce de leite e
frutas

KG 26,9 27,9 aÊ R$ 29,93

30 7190

Bolo recheado e confeitado (tipo
aniversário). Com massa de
chocolate. Cobertura de chocolate.
Recheio de creme com leite
condensado ou trufado de
chocolate

KG ac 29,9 R$ 32,45

CJI
cJl
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UN

5259

5,9

R$ 1,76



31 6BB5

Bombom sortido. Caixa com no
mínimo 250 grs Caixa de bombom
sortido com as miniaturas de
chocolate, bombom de chocolate
com leite e crocante, bombom
recheado de caramelo e leite
maltado, bombom de chocolate
com recheio de morango, bombom
de chocolate com cobertura de
flocos, bombom recheado com
coco, wafer coberto com chocolate
meio amargo, bombom de
chocolate recheado de amendoim
caramelizado.

10,79 I 34 10,7 R$ 10,28

32 4338

Bombom, pacote 1kg Embalagem
com aproximadamente 47
unidades contendo Açúcar,
gordura vegetal
hid rogenada,fa rin ha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico,massa de cacau,cacau em
pó, soro de leite em pó,manteiga
de cacau,farinha de soja integral,
leite em pó integral,gordura
vegetal, avelã, castan ha de
caju,leite em pó
desnatado,fermento químico
bicarbonato de sódio.

PCTE 3 1
o a7 00 37,9 R$ 35,93

cjr
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JJ 3660

Café, de primeira linha, em pó
homogêneo, torrado moído tipo
TRADICIONAL, FORTE ou
EXTRAFORTE, com padrão de
qualidade global. Embalagem a
vácuo, SENDO EMBALAGEM
DUPLA PROTEÇÃO, EXTERNA
TIPO CAIXA contendo todas as
informações do produto.
Embalagem de 500 gr.

CAIXA 10,79 10,5 11,36 R$ 10,88

4339
Caldo de carne com 6 tabletes de
57gr

UN 1,23 1,69 2,84 R$ 1,92

(Jt
cJl
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5,06 R$ 7,571E 712

Caldo de galinha 1,01 kg
concentrado em pó, preparado à
base de extrato de carne de
frango, proteína vegetal
hidrolisada, condimentos.
Composto de sal, amido, glutamato
monossodico, açúcar, alho, cebola
gordura vegetal composto de sal,
amido,glutamato monossodico,
açúcar, alho,cebola, gordura
vegetal, extrato de carne de frango,
acondicionado em embalagem
plástico com 1 kg. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedência, informqções
nutricionais, número do lote, data
de validade, quantidade do
produto, número de registro e
atender as especificaçôes técnicas
dos órgãos de vigilância sanitária.

PCTE 7,59 10,05

2 34 R$ 2,194340
Caldo de Galinha, com 12 tabletes
de 114q

UN 2,09 2,15

2,87 R$ 1,9637 4341
Caldo de Galinha, com 6 tabletes
de 57qr

UN 1 2 1 1 7ô

R$ 1,81JO. 2,875746
Caldo de legumes, com 6 tabletes
de 57gr

CX 1,39 1,17

R$ 5,13CANELA EM PO 100 gr PCTE 4,9 5,5 III
CJI
crlo
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40. 819
Canjica branca - tipo 'l Pcte c/ 500
q ramas

UN 4,95 3,9 3,62 R$ 4 16

41
Canudo frito (salgado) vazio s/
recheio pacote c/no minimo 36q

PCTE 11,99 21 ,99 R$ 16,99

729

Carne bovina (acem 2a) Sem osso,
limpa, sem nervos, sem tendões,
sem aponervroses e sem gorduras
com características organolépticas
(cor, sabor, odor característicos).
Apresentar Certificado de lnspeção
Estaduali Federal ou Municipal.
Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas
de acordo com a Legislação
vigente e especificação de prazo
de validade.

KG 28,99 28,9 26,9 R$ 28,26

cJt
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722

Carne bovina (moída 2") Limpa,
sem nervos, sem tendÕes, sem
aponervroses e sem gorduras, com
características organolépticas (cor,
sabor e odor característicos).
Aprêsentar Certificado de lnspeção
Estadual/ Federal ou Municipal.
Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas
de acordo com a Legislaçáo
vigente e especificação de prazo
de validade.

KG 23,89 28,9 26,9 R$ 26,56

cJr
crr
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44

Carne bovina em bife congelada.
Carne de primeira coxão mole.
Provenientes de machos bovinos,
sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante.
Deve ser realizada a aparagem
retirando o excesso de gordura e
cartilagem. Embalada à vácuo,
congelada. Embalada em caixa de
papelão lacrada, com etiqueta de
acordo com legislação vigente,
contendo SlF, nome e endereço do
abatedouro, identificaçáo completa
do produto, data de fabricaçáo,
validade e peso líquido. Produto
sujeito à verificação no ato da
entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela
ANVISA.

KG 38,97 29,9 39,9 R$ 36,26

§Jl
cJr
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45 7759

Carne bovina em tiras congelada.
Carne de primeira coxâo mole.
Provenientes de machos bovinos,
sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livre de parasitas e de
qualquer substância contaminantê.
Deve ser realizada a aparagem
retirando o excesso de gordura e
cartilagem. Embalada à vácuo,
congelada, em cada pacote.
Embalada em caixa de papelão
lacrada, com etiqueta de acordo
com legislação vigente, contendo
SlF, nome e endereço do
abatedouro, identificação completa
do produto, data de fabricação,
validade e peso líquido. Produto
sujeito à verificação no ato da
entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela
ANVISA.

KG 38,97 29,9 39,9 R$ 36,26

46 7761

Carne de frango, filezinho,
congelada, embalagem média de 1

kg inspecionada pelo Ministério da
Aqricultura.

KG 1 1 I o 12,98 13,5 R$ 12,79

47. 7773 Carne de porco - Bisteca 17,15 17,98 19,9 R$ 18,34

cJt
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48 730

Carne de porco - costelinha
Apresentar Certificado de lnspeção
Estadual/ Federal ou Municipal.
Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas
de acordo com a legislaçáo vigente
e especificação de prazo de
validade.

KG '17,99 23,98 19,9 R$ 20,62

49 7756 16,98 18,5

Carne de porco - pernil sem osso e
couro. Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas
de acordo com a legislaçáo vigente
e especificação de prazo de
validade. Apresentar Certificado de
lnspeção Estadual/Federal ou
Mu nicipal.

KG 18,99

3,89 R$ 6,0950
Chá mate folhas e talos tostados
de erva-mate, para infusão. Cx
com no minimo 200 GR

CX 7,4 6,99

4,95 R$ 5,7551 791
Chiclete caixa com 100 unid sabor
tutti frutti

CX 6,38

E) 7757 10,29 11,91 R$ 11,70
CHOCOLATE EM PO SOLUVEL,
cacau em pó solúvel, açúcar e
aromatizantes. Pcte 200 gr

PCTE 12,9

7763 7,94 R$ 7,74Chocolate granulado 5009 UN 7,19 1B

9,93 R$ 15,647764 CHOCOTONE 400 a 5009. UN 16,99 19,99
IIIIII

cJr
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R$ 18,16

5,92

54.
53.
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55. 718 3,24 R$ 2,95

Coco Ralado, pacote 100 gramas
lngredientes: polpa de coco
parcialmente desengordurada,
desidratada. Sem adição de
açúcar.

PCTE 2,29 3,32

56 723 5 R$ s,64
Colorau (coloríficio) em pó pacote
c/ 500 gramas. PCTE 4,97

57 7762
Corante líquido vermelho morango
l OML

UN 1 I 2,25 5,68 R$ 3,28

R$ 1s,29724 Coxa e sobre coxa de frango '14,99 16,39 14,5

59 15,59 R$ ,| 4 61Coxinha da asa de frango (Drumet) KG 13,99

bu. 4349 Creme de cebola, pacote 68 gr 4,69 4,5 R$ 4,39
61. 797 2,25 2,89 3,35 R$ 2,83Creme de Leite 200 gr UN
ôt. 4351 22,98 24,85 R$ 22,94Delícia de queijo (salgado) KG 21

63 21 ,49 23,75 R$ 23,41
Doce de abóbora. Caixa com 50
unidades

CX 25

64 6649 1 5,'1 I 27,59 20 R$ 20,93

Doce de amendoim tipo paçoca
rolha embalada individualmente
em embalagem plástica ou papel
impermeável, cada unidade deve
conter no minimo 1Bg, contendo
externamente os dados de
identificação e procedência,
número de lote, data de fabricaçáo,
quantidade do produto. Pacote
com 50 unidades.

PCTE

65 6376
sem

cotação
Doce de batata doce. Caixa com
50 unidades

CX

III

II I
§,rr
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6,65

4348 14,25

6377

3,99PCTE

KG58.
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66. 6378
Doce de leite. Caixa com 50
unidades no mínimo 20 gr cada
doce

CX 25,56 19,69 17,06

67. 792

Doce de leite. Pote de 4009r
lngredientes: Leite, açúcar, amido
de milho, bicarbonato de sódio INS
500ii, conservante sorbato de
potássio INS 202 e enzima lactase.
Não Contém Glúten

UN Ã^o 7,29 11,4 R$ 7,93

68 6379
Doce teta de nega. Caixa com 50
unidades

CX 22,1 26,91 24,48 R$ 24,50

4353

Ervilha 200 gr Preparada com
vegetais selecionados, e produzida
em conformidade com a legislaçáo
vigente. Características físicas,
químicas, biológicas e de
embalagem deve rigorosamente
seguir as normas da legislação
correspondente. Embalagem
primária em latas com peso líquido
e drenado com 200 gr, impresso as
identificaçÕes completas exigidas
por lei.

LATA 2,94 3,35 2 6 R$ 2,96

CJTgã
C.À9

(

R$ 20,77
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70 4352

Ervilha lata com 2 Kg. Preparada
com vegetais selecionados, e
produzida em conformidade com a
legislação vigente. Características
fÍsicas, químicas, biológicas e de
embalagem deve rigorosamente
seguir as normas da legislação
correspondente. Embalagem
primária em latas com peso líquido
e drenado com 2 kg, impresso as
identificações completas exigidas
por lei.

LATA 15,39 24,69 16,33 R$ 18,80

71 788
Extrato de tomate, concentrado,
tradicional. Embalagem lata de
340 Gramas

UN 4,59 4,94 4,69 R$ 4,74

72 3662
Extrato de tomate, concentrado,
tradicional, com no minimo 840
g ramas.

UN 9,'1 5 6,39 8 R$ 7,8s

73.
Farinha de Mandioca torrada tipo
biju Pacote em polipropileno com
1ks

PCTE I 1 5 7 o R$ 9,73

812

Farinha de milho amarelo em
Flocos , tipo biju Embalagem de
polietileno, atóxico, transparente,
resistente, c/ 500q

PCTE 2,69 3,49 3,35 R$ 3,18

756

74.
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75. 716

Farinha de trigo especial c/ 5 Kg
Produto composto de '100% farinha
de trigo especial para consumo,
obtido através da moagem de trigo
e enriquecida com ferro e acido
fólico. Contem Glúten.

15,59 )2 7l 13,74 R$ 17,36

76 I t al FECULA DE BATATA COM NO
MINIIVO 5OO GRAMAS

PCTE 4,69 6 2 9,08 R$ 6,66

77. 764

Feijão tipo 1 lsento de materiais
terrosas, parasitas detritos animais
ou vegetais e odores estranhos
bolor e umidade, embalagem de
polietileno, atóxico, transparente,
resistente, c/ I kg.

PCTE 7,49 6,99 7,9 R$ 7,46

I ó. 735 Fermento biológico embalagem
500 qr. FabricaÇão recente.

UN 13,59 25,2 13,23 R$ 17,34

79 762

Fermento biológico seco Utilizado
para panificação. Acondicionado
em sachets de 10 (dez)gramas.
(caixa com 4Bx 1 0gr)

CX 53,35 54,95 45,6 R$ 51,30

BO, 708
Fermento em pó químico,
embalaqem de 100 qr. UN 2,15 3,39 3,66 R$ 3,07

CJI
çn
cJl
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B1 5261

Flocos de milho açucarado
lngredientes: Milho, açúcar, extrato
de malte, sal, estabilizante, lecitina
de soja, vitaminas: A, 81 ,B2,812,
C, niacina e ácido fólico, minerais:
ferro e zinco. Contém glúten. Peso
líquido l kg

UN 14,39 )ao 14,16 R$ 17,15

uz 698

Frango inteiro congelado com
miúdos, sem tempero, pesando
entre 1,9 e 2,5k9. Produzidos e
embalados de acordo com as
normas da legislação sanitária
viqente.

9,1 5 o,ó/ I aKG

OJ 7754 14,99 R$ 12,96FRUTAS CRISTALIZADAS 1 KG PCTE I o 14

B4 JCrC,t)
.) ç. R$ 3,80

Fubá de milho amarelo lsento de
materiais terrosas, parasitas
detritos animais ou vegetais e
odores estranhos bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, c/ 1 Kg.

PCTE 4,9 3

85 719
Gelatina em pó Sabor a definir.
Embalagem c/ 85 gramas, caixa
com 36 unidades.

CX 1 1 1
q 1,24 R$ 1,32

B6 7165
Geleia - Embalagem mÍnima 250
gr. Sabor a definir

UN 12,39 4't )c) 12,3 R$ 12,66

((
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87.

Gêneros alimentícios a base de
farinha de arroz Composiçáo
farinha de arroz, açúcar, amido,
sais minerais (carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E,
ácido pantotênico, vitamina A,
vitamina 81, vitamina 86, ácido
fólico, vitamina D) e aromatizante
vanilina. Contém Glúten. Contém
traços de leite. Embalagem de 400
g ramas.

UN 10,79 7,74 10,14 R$ 9,56

oo 736

Gêneros alimentícios a base de
farinha de milho ComposiÇáo:
açúcar, amido, sal, sais minerais,
aromatizantes e vitaminas
embalagem de 400 gramas.

7,89 9,03 11,48 '1 1,59 11 5 R$ 10,30

on 7166 Goiabada embalagem com 400 gr UN 4,89 6,39 6,5 R$ 5,93

cJt
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91 4355

Goma de mascar Com recheio
liquido sabor artificial de tutti-frutti,
colorida artificialmente. :Açúcar,
xarope de glicose, goma base, óleo
vegetal, aromatizante, umectantes:
glicerina e triacetina, corante
artificial: vermelho 40, acidulante:
ácido cítrico. Não contém glúten.
Valor energético: 1 6kcal,
Carboidratos: 49 Proteínas: 09,
Gorduras totais: 09, Gorduras
saturadas: 09, Gorduras trans: 09,
Fibra alimentar: 09, Sódio:0m9,
Valores diários com base em uma
dieta de 2.000 calorias.
Embalagem: 1 caixa com 60
unidades individuais Peso liquido:
3009

CX 9,99 11,39 15,5 Rs 12,25

92 5266
logurte com polpa de frutas Sabor
coco e morango. 5409r. Bandeja
com 6 unidades. Contém glúten.

UN 3,39 6,39 6,08 R$ 5,29

cJtgà
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o2 5262

logurte integral sabor morango
lngredientes: Leite integral,
preparado de morango (morango
em pedaços, frutose, água, amido
modificado, aroma natural de
morango, corante natural carmim e
conservante sorbato de potássio),
leite em pó integral, fermentos
lácteos e mistura de estabilizantes
e espessantes (concentrado
protéico de leite e soro de leite,
amido modificado, espessante
pectina cítrica e estabilizante goma
guar). Não contém glúten"
embalagem de 'l litro.

LT 4,89 3,94 5,25 R$ 4,69

94 Leite condensado. Lata com 395 gr LATA 5,49 7,12 5,14 R$ 5,92

95 816

Leite de coco lngredientes: Leite
de coco, estabilizante, INS 460i,
espessante INS 466, conservantes
INS 211, INS 223 e acidulante INS
330. Não contém glúten. Vidro com
200 ml.

VD 4,45 2,99 R$ 3,36

cJr
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7772

Leite em pó SEM LACTOSE. 380
GR Proteína extensamente
hidrolisada de soro de leite,
maltodextrina, óleos vegetais
(palma, canola, coco, girasol),
fibras alimentare
(galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos), fosfato
tricálcio, cloreto de potásio, óleo de
peixe, cloreto de magnésio, citrato
trissódico, óleo de moritirella
alpina, carbonato de zinco,
nucleotídeos (uridina, citidina,
adenosina , inosina, guanosina),
vitamina E,L-carnitina, niacina,
ácido pantotênico, biotina, sulfato
de cobre, ácido fólico, vitamina A,
vitamina 812, vitamina B1 ,

vitamina 82, vitamina D, vitamina
86, sulfato de manganês, iodeto de
potássio, vitamina K, selenito de
sódio, emulsificante ésteres de
ácido cítrico e mono e
diglicerídeos. Não contém glúten.

UN 17,95 21 ,97 24,89 R$ 2',t,60

CJt.{
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o-7 728

Leite em pó, integral, instantâneo
Sem adição de açúcar e soro,
produto obtido por desidratação do
leite de vaca integral apto para a
alimentação humana mediante
processos tecnolog icamente
adequados. Na informação
nutricional o produto deve conter
carboidratos, proteinas, gorduras
totais e saturadas, sódio e cálcio.
Embalagem de papel metalizada,
peso líquido de 400 gr.

PCTE 10,59 1 1 oI 13,4 R$ 11,99

9B 3659
Leite lntegral UHT Longa Vida,
caixa com 12 embalagens de 01
litro (12x1 ).

CX 45,48 42,9 43,2 R$ 43,86

c.'r
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oo 4357

Linguiça calabresa defumada
lngredientes: Carne suína, carne
bovina, carne mecanicamente
separada de aves, toucinho,
proteína texturizada de soja, sal,
leite em pó, açúcar, pimentas:
Calabresa e preta, extrato de arroz
fermentado, regulador de acidez
lactato de sódio (lN5325),
estabilizante polifosfato de sódio
(lNS452i), realçador de sabor
glutamato monossódico (1NS621,
antioxidantes: Eritorbato de sódio
(lNS316) aromas: Natural de
fumaça e de pimenta preta,
conservadores: Nitrato de sódio
(lNS250) e nitrato de sódio
(lNS251) e corante natural carmim
(rNS120).

KG 22,49 29,9 17,26 R$ 23,22

í 00.
4358

Linguica, tipo toscana Preparada
com carne não mista, toucinho e
condimentos com aspecto
normal,firme,sem umidade, náo
pegajosa; isenta de
sujidades, parasitas e larvas
mantida em temperatura e
refrigeração adequada;
acondicionada em saco de
polietileno.

KG 19,99 't5,28 R$ 17,42

cJr
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Macarrão Ave lVlaria Com ovos,
vitaminado, composto de matéria
prima de primeira qualidade, sãs e
limpas, isentas de material terroso,
parasitas. embalado em pacotes
com 500 gr. A composição
centesimal aproximada deverá ser:
proteínas = 12,55; lipídios =29; e
glicídios =739

PCTE 4,39 aoo 3,86 R$ 4,08

102
701

Macarrão I nstantâneo embalagem
com 859 de sabores variados.

PCT.E 1 0o 1 5 1,26 RS 1,30

'103
3667

Macarrão para sopa tipo letrinha
colorido Seca, com ovos, fabricada
a partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa
qualidade. Preparada com 03 ovos
por quilo, no mínimo,
correspondente a 0,0459r de
colesterol por quilo, sem adição de
corantes. Tendo, no máximo,
umidade de 139r por 1009r. Livre
de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e
vegetais. Embalagem: Primária:
sacos de polietileno atóxico,
resistentes, termossoldado,
contendo peso liquido de 5009r.

PCTE 3,49 3,79 4,1 R$ 3,79

CJI
...\r
C/9
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104
800

Macarrão parafuso Com ovos,
normal, vitaminado, composto de
matéria prima de primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas de
material terroso, parasitas.
embalado em pacotes com 500 gr
ap roximada mente. A composição
centesimal aproximada deverá ser:
proteínas = 12,59; lipídios =29; e
glicídios =739

PCTE 3,29 4,85 4,15 R$ 4,',10

105
814

Macarrão tipo espaguete seca,
com ovos Contendo como
ingredientes básicos: farinha de
trigo especial e ovos, sem adiçáo
de corantes. Livre de matéria
terÍosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Cor:
ligeiramente amarelada, sabor e
odor caracterÍstico. Tempo de
cozimento: 10 minutos. Contendo
peso liquido de 5009r.

PCTE 5,79 4,35 3,19 R$ 4,44

106,
717

Maionese Frasco plástico emulsão
cremosa obtida com ovos e óleos
vegetais com condimentos,
substancia comestível sem
corante, 500 qr

UN 2,79 6,35 3,74 R$ 4,29

107
7765

Margarina 0% gordura trans, com
ômega 3 e 6, sem sal. Pote 500 gr.

PT 6,79 8,53 R$ 7,66

cJr.-J
,r

(



(

108
7164

Margarina COM SAL, produzida
exclusivamente de gordura vegetal
sem gordura trans, c/ no mínimo
80% de lipidios, 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 5009. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e
procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e
número do registro. Pote c/ 500
gramas

UN Ãoô 5,49 4,34 R$ 5,27

cJr
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109
6380

Margarina SEM SAL, produzida
exclusivamente de gordura vegetal
sem gordura trans, c/ no mínimo
80% de lipídios, 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 5009. 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. Pote ci 500
gramas

PT 4,55 6 4,4 R$ 4,98

í '10.
4360

Massa para pastel Rolo com 5009
lngredientes: Farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, sal,
açúcar, urucum e cúrcuma
(corantes naturais) e sorbato de
potássio (conservante). Contém
qlúten.

ROLO Ãoo 6,49 6,44 R$ 6,31

111
7748

lVlassa para pizza grande No
mínimo 270 gr UN 7,89 ooo 6,72 R$ 8,20

112.
744

Milho para canjiquinha (quirerinha)
Embalagem de 500 gr.

, ao 4,69 4,05

(Jr
.-.I
o

PCTE R$ 3,88
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113 7?O
Milho para pipoca tipo 1 Embal.
polietileno atóxico, transp. c/ 500
qr.

PCTE 2,51 3,99 3,58 R$ 3,36

114.
813

Milho verde. Lata com 2 kg Em
conserva (Gráos de milho)
selecionados, oriundos de plantas
sadias. A composição centesimal
aproximada deverá ser: proteínas

= 3,79; lipídios = 1,49; e glicídios =
12,159. Produzido e embalado
dentro dos padrões legais.
Produzido e embalado conforme
determina a legislação.
Acondicionado em latas, com peso
líquido drenado de
aproximadamente 3,2 kg, com
rótulo contendo todas as
informaçôes do produto conforme
determina a legislaÇão vigente.

LATA 22,33 28,88 19,39 R$ 23,53

G't..{
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Milho verde. 2009. Em conserva
(Grãos de milho) selecionados,
oriundos de plantas sadias. A
composição centesimal
aproximada deverá ser: proteÍnas

= 3,79; lipídios = 1,49; e glicídios =
'12,159. Produzido e embalado
dentro dos padrões legais.
Produzido e embalado conforme
determina a legislação.
Acondicionado em latas, com peso
líquido drenado de
aproximadamente 2009r, com
rótulo contendo todas as
informações do produto conforme
determina a legislação vigente.

KG 2,39 2,69 3,28 R$ 2,79

116 4362 Mini Croissant (salgado) KG 49 39,7 R$ 42,7339,5

117
4363 Mini Pão francês 25 gramas (kilo) UN 8,46 R$ ',10,149,98 11,99

118
6167 4 R$ 4,02

Mistura para bolo pronta 4009.
Sabores: Chocolate, baunilha,
laranja, coco, cenoura, fubá, limão,
abacaxi, aipim e milho.

UN 2,69 5,38

119
731 R$ 10,03

Molho de soja, embalagem
contendo 900 ml.

UN 10,99 9,49 9,62

120
1092 Óleo de girassol frasco com 900 ml EMB B,B9 10,79 R$ 9,27

121
3668

Ôleo de soja. Embalagem PET
contendo 900m1.

9,08 R$ 8,11PCTE 6,96 B,2B

II

crr
-,.I

(

754

8,14
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795
Orégano desidratado. Pcte com
200s

PCTE 10,49 8,61 6,53 R$ 8,54

123
4364

Paçoca de amendoim, pacote com
50 unidades

CX 14,9 19,9 1 B,'1 R$ 17,63

5639

Panetone com uvas passas e
frutas cristalizadas Acondicionado
em embalagem individual - de 400
a 500 gramas.

KG 6,99 14,99 13,65 R$ 11,88

125
704 KG 1 1

ôI 9,98 8,46 Rs 10,14

126
711

Peito de Frango, sem tempero,
com pele e osso. Produzido e
embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária
viqente.

PCTE ooo 13,5 11,59 R$ 1í,69

127
5747

Pimenta do reino, preta, moída
Pcte com no minimo 30 qr 3,95 o 5 R$ s,26

759

Pipoca de milho doce Composta
de milho canjicado e açúcar.
Embalagem de saco de polietileno
de no minimo 109r. Fardo com 50
pacotes

PCTE 18,88 17,99 29,5 R$ 22,12

129.
6174

Pirulito doce de frutas. Embalado
ind ivid ualmente, sabor morango
peso unitário com no minimo '12 gr
Entrega em pacotes com 50
unidades.

PCTE 1 1 6 1 9,45 R$ 10,12

cJt.\r
íiO

122.

124.

Pão francês 50 gramas

FD

Y,J

2,34

128.
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6173

Pirulito psicodélico. Colorido
artificialmente, tamanho pequeno.
Medindo aproximadamente 15 cm
de altura, 4,5 cm de diâmetro. Com
cabo de plástico ou madeira.. Cada
unidade deverá estar embalada
individualmente com plástico
transparente. Pcte com 30
unidades.

PCTE 23,27 27,19 R$ 2s,23

1 3 1
745

Pirulito, pacote de 600 gr
lngredientes: Xarope de glicose,
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, acidulantes, ácido
cítrico, ácido lático, emulsificantes,
lecitina de soja, monoestearato de
glicerila, corantes, vermelho 40
(E129), indigotina (E132), azul
brilhante (E1 33), caramelo
(E1 50d), aromatizante. Nâo
contém glúten.

PCTE 7,69 1r,99 9,65 R$ 9,78

132.
4367

Pó para refresco, com açúcar,
vários sabores (laranja, uva,
morango, laranja, tangerina,
abacaxi e pêsseqo) pcte 1 Kq.

PCTE 7,8 470 B Rs 8,36

laa
7750 PCTE 5,1 I 9,45 7,14

134
7751 POLVILHO DOCE 5OO GRAMAS KG 4,41 7,15 6,1 8 R$ 5,91

((

POLVILHO AZEDO 5OO GRAIVAS R$ 7,26

cJr
@e
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/oJ

Presunto cozido de suíno magro
sem capa de gordura, obtido de
pernil ou outra parte de suíno
sadio, com aspecto, cheiro, cor e
sabor próprios, isento de sujidade,
parasito e larvas. FATIADO

PCTE 31,49 31,98 30,45

136.
4368

Queijo parmesão ralado
Elaborado com leite, fermento
láctico, coalho, sal e conservador
ácido sórbico. Embalagem 509

KG 3,55 4,39 4,5 R$ 4,15

137.
4369

Queijo, Tipo Mussarela de leite de
vaca de boa qualidade, não
prensado, de consistência semi
dura, rigida, textura compacta, com
odor e sabor suave e levemente
salqado. FATIADO

UN 42,89 27,49 35,25 R$ 35,21

138.
6394

ReÍresco em pó instantâneo.
Adoçado. 25 gr. Varios sabores.

FD 0,6 1,18 O,B R$ 0,86

139
714

Refrigerante 2 litros Fardo com 06
unidades - Agua gaseíficada,
açúcar e extrato vegetal de
guaraná, aroma natural,
acidulante: ácido citrico,
conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio,
corante: caramelo tipo lV.

FD 29,34 33,5 19,8 R$ 27,55

140.
4370

Refrigerante 2,5 litros - fardo com
06 unidades

CX 43,89 44,94 39 R$ 42,6'.1

141
5264

Refrigerante 350 ml. Caixa com 12
unidades

UN 22,5 33,99 33,36 R$ 29,95

(

R$ 31,31

cJt
É
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142.
4371

Requeijão cremoso kadicional
2509r lngredientes: Creme de leite,
leite desnatado, soro de leite,
caseinato de cálcio, água, sal,
cloreto de cálcio, fermentos
lácteos, coalho, estabilizante
polifosfato de sódio e fosfato
dissódico, conservante sorbato de
potássio.

PCTE 9,29 10,39
-78 R$ 9,06

143
761

Rosquinha de coco 4009 Biscoito
doce sem recheio; rosquinha de
coco; de farinha de trigo, gordura
vegetal, sal; açúcar e outras
substancias permitidas;

PCTE 2,99 5,57 4,74 R$ 4,43

144
Sal refinado Com iodato potássio,
conforme legislação, sem umidade,
acondicionado embal. polietileno
atóxico, 1kq

PCTE 2,7 3,02 1,95 Rs 2,56

145
6168

Salgadinho de milho, sabor a
definir. Pcte no minimo 130q.

KG 5,75 7,3 3,75 R$ 5,60

146.
6166

Salgado assado tipo Esfirra. Sabor
a definir

KG 21 ,5 R$ 28,67

147
734

Salsicha Carne mecanicamente
separada de ave e suíno, água,
proteina de soja, sal iodado,
amido, regulador de acidez,
glicose, estabilizante, condimentos
naturais, corante natural,
antioxidante e conservante

UN 13,99 12,99 '10,8 R$ 12,s9

cJr
oo
I\9

/ub

JJ 31,5
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148

Suco concentrado. Embalagem
500 Ml lngrediente: Água
conservadoras, metebissulfato de
sódio e benzoato de sódio,
acidulantes ácido cítrico. Sabores
larania e maracuiá.

CX 4,99 7,19 R$ 5,59

149
Suspiro doce. Caixa com 50
unidades. No mínimo 20 gr cada
doce

KG 23,27 26,65 23,76 R$ 24,s6

150
4372

Toucinho defumado, tipo bacon
lsento de aditivos ou substâncias.
estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas
características naturais (físicas,
químicas e organolépticas).

PCTE 34,9 25,28 25,52 R$ 28,57

7753 UN 13,2 22,44 20,37 R$ 18,67

IJZ
VINAGRE DE ALCOOL COM
LIMAO Embalagem de 750 ml

2,1 R$ 3,92

153
7766 Vinagre de maça. Embalagem de

750 ml
3,44 R$ 4,46

/ JJ Vinagre de vinho branco; 750 ml 3,65 5,99 4,6

155,
802 Xarope artificial sabor groselha,

embalagem de 1 Litro
UN 7,19 '10,9 7,69 R$ 8,59

Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de 2021

Patrícia
d, s &^ ÀlN" S'^+'rli\ô-

de Souza dos Ahjos Siqueira

cJl
6
:/9

Responsável pela cotação

(

6169 4,6

UN

UVA PASSA. pcte 1 kg

3,1 I 6,48

151 .

152.

5265

UN 3,75 6,1 9

154.
UN R$ 4,75
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TREFEITURA MUNICIPATffiffi;fA
CoRRESPONDENCTA TNTERNA N" 0.26 I 2O2l

Nova Santa Bárbara, 02l03l2O2l.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventqal aquisiçáo de gêneros
alimenticios não pereciveis.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine
Setor

n itk Sanúos
tações

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 222, CeÍtÍo,8 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Biárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Senhor Contador:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimenúcios náo perecíveis, parâ suprir as necessidades das Secretarias
Municipais por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto
de R$ 442.404,67 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e
quatro reais e sessenta e sete centavos).
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CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Barbara - PR, 03 de Março de2021.

De: Setor de Contabilidade

Para: Departamento de Licitaçôes

ASSUNTO: CORRESPONDÊNCIA INTERNA NO 02612021

Conforme solicitação na Correspondência lnterna no 02612021, emitida em 02

de Março de 2021, a dotação orçamentária para registro de preços para eventual

aquisiçâo de gêneros alimentícios não perecíveis, para suprir as necessidades das

Secretarias Municipais, anexo o relatório de saldo das contas de despesas do dia

0310312021 que será na dotação orçamentária:

- Secretaria Municipal de Administração - Fonte Livre;

- Secretaria Municipal de Segurança Pública - Fonte Livre;

- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Fonte Livre;

- Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

- 001 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Fonte Livre

e a Fonte 111;

- 005 Programa de Alimentação Escolar - Ensino lnfantil - Fonte Livre e a

Fonte 111;

- Secretaria Municipal de Saúde - Fonte Livre e a Fonte 303;

- Secretaria Municipal de Assistência Social - Fonte Livre;

- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Fonte Livre, Fonte 705 e a

Fonte741:

Rua Walfredo Bittencourt MoÍaes,222 - Fone/Fax (043) 3266-8100 - E-mail: pmnsb@nsb. pr.gov.br -
Nova Santa Bárbara - Paraná

v

Senhora Elaine Cristina Luditk dos Santos,
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- Manutenção do Conselho Tutelar - Fonte Livre.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Silvio de Lima

Contador

Rua Walfredo Bittencourt Moraes,222 - FonelFax (043) 3266-8100 - E-meil: pmnsb@nsb.pr.gov.br -
Nova Santa Bárbara - Paraná
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Sa ldo das contas de despesa

Calculado em: 03/03/202'l
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Saldo das contas de despesa

Calculado em : 03/03/2021
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Saldo das contas de dêspesa

Calculado sm : 03/03/2021
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saldo das contas de despesa (

Calculado em; 03/03/202í
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊHcta trutenrue

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0310312021

Prezada Senhora,

Em atençáo às conespondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais
por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$ 442.404,67
(quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete
centavos), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsâo orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Atenciosamente,

Ela ine ristina Luditk s Santos
Sa

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, CentÍo,l 43. 3266.8100 8 - 8ó.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Sendo o que se apresenta para o momento.
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURiDICO ne 034/2021

Assunto: Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios não

perecíveis por um perÍodo de 12 (doze) meses para as diversas secretarias

mu n icipa is.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios

não perecíveis, por um período de 12 (doze) meses, para diversas

secretarias municipais.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasif de 1988 no art. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.

O Registro de Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, ll:

PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

Art. 15. As compros, sempre que possível, deverão:

ll - ser processodos otravés de sistema de registro de preços;

O Decreto ne7.892, em seu art. 7e, assim prevê:A licitação para registro de

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,

nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos

termos da Lei ns 10.520, de2002, e será precedida de ampla pesquisa de

mercado.

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitaçôes e Contratos

Administrativos, (2008, p. 201) traz inclusive a distinção entre o Sistema de

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregõo é uma modalidade de licitaçõo, enquonto o registro de preços é

um sistemo de contratoções. /sso significo que o pregão resulto num único

controto (oindo que possa ter o execução continuada), enquonto o registro

de preços propicio umo série de contratoções, respeitodos os quontitativos

máximos e a observância do período de um ono. Dito de outro modo, o

pregõo se exoure com umo única controtoção, enquonto o registro de

preços dá oportunidade o tontos controtoções quantas forem possíveis (em

foce dos quontitotivos máximos licitodos e do prozo de validode).

Já a Lei 10.520/02, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. L1, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

PREFEITURA MUNICIPAL
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Art. 11. As compros e controtoções de bens e serviços comuns, no ômbito

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quondo

efetuados pelo sistemo de registro de preços previsto no ort. 75 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderão odotor o modalidode de pregõo,

co nfo rm e re g u I a m e nto e s pe cífico.

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931/07 sofreu alteração em

seu art. 3", passando a vigorar da seguinte maneira:

Art. 3s A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto ns

4.342, de23.8.2002).

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos
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preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. 5ão encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara ,08 de março de2027.

n

Procuradora Ju rídica
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO ELETRôNICO i" 9l2o/2]-, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentÍcios nâo perecÍveis, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 2l 106l1993,
Republicada ern 06107 11994, Decreto Federal n' 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal rf 3.697 , de 2l I 12 I 2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O23l2O2l, nomeando a
Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
pâra que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 08l03l2o2t.

c
Prefei

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitaçáo para as
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitaçôes
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0810312021.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preços do Pregão Eletrônico n" 912021, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisiçáo de gêneros alimentícios não perecÍveis, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, em atendimento ao disposto no parágrafo
único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamen

Elaine C na tk dos
Q e e Licitações

tos

Rua Walfre
Paraná - E - E-mails - licitacaorân sb.or-qov.br - www.nsb .Dr.gov.br

do Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,


